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Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka hur faderskap konstruerades i vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar med intentionen att studera hur fädernas lämplighet gestaltades samt 

vilka egenskaper hos fäderna som betonades. Studiens empiri bygger på nio stycken 

utredningar där fadern bedöms lämpligast för att handha barnets omsorg samt där moderns 

föräldraförmåga anses brista. Som metodologisk grund utgår studien från diskursanalys 

inspirerad av filosofen Foucault. Studiens teoretiska referensram utgörs av genusteori, 

hegemonisk maskulinitet samt diskursanalytisk teori.  

Studiens resultat gav uttryck för en bild av faderskapet som något män successivt 

internaliserar. Vidare påvisade studien en moderpresumtion inom föräldraskapet genom att 

modersrollen gestaltades som svår att utmana, trots att de faktiska mödrarna ansågs brista i 

sitt föräldraskap. Moderpresumtionen är skönjbar i utsagorna om fädernas lämplighet som 

föräldrar, vilken återkommande skildrades utifrån en centrering kring mödrarnas olämplighet. 

Resultatet kan också tolkas visa att den hegemoniska maskuliniteten är i förändring. Studiens 

slutsats är att moderskapet fortsatt betraktas som norm inom föräldraskap och att faderskapet 

på så vis värderas i ljuset av moderskapet. Även om den hegemoniska maskuliniteten till viss 

del tycks vara i förändring påvisar studien en distinktion i utredningarnas skildring av män 

respektive kvinnors föräldraskap.  
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Abstract 

The purpose of the study was to investigate how paternity was constructed in investigations of 

legal/physical custody and rights of access to children, performed by the swedish social 

services. The study also aimed to study how the fathers' suitability was portrayed and what 

characteristics of the fathers that were emphasized. The empirical data is based on nine 

investigations in which the father is considered most appropriate to handle the child's care. As 

a methodological basis, the study is based on discourse analysis. The theoretical framework 

consists of gender theory, hegemonic masculinity and discourse analytical theory.  

 

The results expressed images of paternity as something men gradually internalize. 

Furthermore, the study demonstrated a mother presumption in parenting whereas the mothers 

were portrayed as the most essential for the child. The mother presumption is discernible in 

the statements about the fathers 'suitability as parents, which was repeatedly portrayed from a 

centering on the mothers' inability. The results can be interpreted to show that the hegemonic 

masculinity is changing. The study's conclusion is that maternity is still regarded as the norm 

in parenting and that paternity is thus valued in the light of motherhood.  
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Förord 
Vi som skrivit denna uppsats har båda varit verksamma inom familjeorienterat socialt arbete. 

I mötet med familjer som varit i kontakt med socialtjänsten, har vi upplevt att det ofta är 

kvinnan som axlat det huvudsakliga ansvaret för barnens omsorg. Detta såg vi som 

anmärkningsvärt med tanke på att Sverige ofta framställs som ett av världens mest jämställda 

länder. I vårt arbete upplevde vi att professionen därav ofta hade svårigheter att hantera de fall 

där mödrarna ansågs bristande i sin föräldraförmåga och där fadern skulle axla det primära 

ansvaret för barnet. Därav föddes idén till denna studie.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till den stadsdelsförvaltning som varit oss behjälpliga med att 

anförtro oss de VBU-utredningar som utgör studiens empiri, utan er hade denna studie aldrig 

blivit möjlig! Vi vill även tacka vår handledare Sylwia Koziel för kloka råd och inspiration 

längs vägen. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott kompanjonskap, och för att vi givit 

varandra en klapp på axeln de stunder då vi behövde det som mest.  

 

Gällande arbetsfördelning har vi haft lika ansvar över studiens samtliga delar. Samtliga 

kapitel har ömsesidigt författats, redigerats och diskuterats. Tillsammans tar vi ansvar för 

detta gemensamma verk.  
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1. Inledning 
“Hade jag varit mamma är jag övertygad om att jag hade haft mitt barn hos mig i dag” säger 

en man som förlorat sina barn i en vårdnadstvist till Aftonbladet (Karlstein, 2012). I Sveriges 

Radio säger en fader att han önskar mer fokus på fäder som befinner sig i en vårdnadstvist 

eftersom han anser att det är en grupp som är i underläge (Yucel, 2016). Gång på gång i 

svensk media skildras reportage om hur fäder upplever att deras barn har stulits från dem. 

Detta talar sammantaget för att många fäder idag upplever en samhällelig moderpresumtion i 

vårdnadstvister. Peterssons studie “Närvarande mödrar och tillräckligt frånvarande fäder” 

(2006) talar också för en moderpresumtion inom socialtjänsten, men inom 

barnavårdsutredningar. Hon menar att begreppet ”omsorg” kan förstås som starkt feminiserat, 

vilket leder till att modern per automatik blir den primära för granskning. Fäder beskrivs 

parallellt med detta som osynliga i barnavårdsutredningar då de ofta endast nämns i periferin 

(Petersson, 2006:51). 

 

Oliker beskriver i artikeln ”The Importance of Fathers” (2011) hur fäder globalt aldrig 

kopplats ihop med att agera som omsorgsgivare för sina barn. Det ansvaret har istället ålagts 

modern. Trots att fäders centrala betydelse för sina barn idag är både bekräftad och 

vedertagen inom forskning - kvarstår ändå ett gap mellan vad vi tycker oss veta och vad vi 

faktiskt säger och gör inom ämnet. Oliker menar att många fäder idag upplever sig som andra 

klassens medborgare i sina barns värld. Böcker, tidningar och TV är överfyllt av information 

om och för mödrar. Fäder som idag vill delta mer aktivt i sina barns liv måste övervinna 

barriärer från både arbete, media och inte minst från modern (Oliker, 2011). 

 

Mot bakgrund av att tidigare forskning och media pekar mot en moderpresumtion inom 

socialtjänsten samt att det finns en allmänt rådande syn på barnomsorg som något feminiserat, 

ämnar denna studie rikta ljuset mot faderskapet. Genom en diskursanalytisk metod avser 

studien att undersöka hur diskursen om faderskap uttrycks. Studien har utgått från vårdnad-, 

boende- och umgängesutredningar där modern, till följd av olika typer av social problematik, 

anses brista i sitt föräldraskap och fadern beskrivs som lämpligast att handha barnets omsorg. 

Genom att studera de utredningar där det är fadern som beskrivs som barnens mest lämpliga 

omsorgsgivare önskar vi granska huruvida diskursen uttrycker normativa föreställningar om 

föräldraskapet.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Studien har för syfte att studera hur faderskap konstrueras i vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar. Genom att analysera vårdnad-, boende- och umgängesutredningar där 

familjerätten anser fadern vara bäst lämpad att ansvara för barnets omsorg, har vi för intention 

att undersöka hur diskursen om det goda faderskapet kommer till uttryck. De frågeställningar 

studien ämnar besvara är följande: 

 

• Hur beskrivs faderskapet i utredningarna? 

• Hur beskrivs fäders lämplighet i utredningarna? 

• Vilka egenskaper framställs som mest centrala hos de lämpliga fäderna? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 
I detta avsnitt presenteras studiens centrala begrepp. Vi har haft för intention att definiera 

begreppet så tydligt som möjligt, för att skapa förståelse för läsaren vad som menas när 

begreppen tillämpas.  

 

Familjerätten: En enhet inom socialtjänsten som bl.a. arbetar med föräldrar som inte kan enas 

i frågor rörande sina barn. Familjerätten har för uppdrag att bistå rätten med utredningar vid 

vårdnadstvister (Socialstyrelsen, 2012:3).  

 

VBU-utredning: En utredning som skrivs av familjerätten när föräldrar inte kan enas om ett 

barns vårdnad, boende och umgänge vilken utgör ett underlag för rättens bedömning vid 

vårdnadstvister (Socialstyrelsen, 2012:252).  

 

Vårdnad: Personen som är barnets vårdnadshavare har vårdnaden om barnet. Föräldrar kan ha 

gemensam eller enskild vårdnad. Vårdnadshavaren bestämmer om barnets personliga 

förhållanden samt säkerställer att barnets behov tillgodoses (Socialstyrelsen, 2012:67). 

 

Boende: Vid gemensam vårdnad kan föräldrar besluta vem barnet ska bo med. Om föräldrar 

inte kan enas, kan rätten besluta detta. Om båda föräldrarna utsetts till vårdnadshavare kan 

rätten besluta att en förälder ska handha barnets stadigvarande boende (Socialstyrelsen, 

2012:93).  

 

Umgänge: Barn har enligt lag rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Umgänget kan ske 

genom att barnet och föräldern ses eller har kontakt via t.ex. telefon (Socialstyrelsen, 

2012:101).  

 

Moderpresumtion: Ett begrepp som används genomgående i studien och hänvisar till ett 

förgivettagande om mödrar som mest primära och bäst lämpade att handha omsorg om ett 

barn. 

 

Diskurs: Innebär ett bestämt sätt att tala om, och förstå, världen (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:7). Diskurser yttrar sig i språk i form av t.ex. det verbala talet, skrift och 

kroppsspråk (Boréus & Seiler Brylla, 2018:30).  
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1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att enkom fokusera på VBU-utredningar vilka författas av 

familjerätten då tidigare studier främst kretsat kring barnavårdsutredningar författade inom 

socialtjänstens enhet för barn och unga. Studien är även avgränsad till ett enkom behandla 

VBU-utredningar från en familjerättsenhet belägen i Stockholm. Vidare var det av intresse att 

utgå från VBU-utredningar till följd av att det saknas lagstiftning och tydliga riktlinjer för 

denna typ av utrednings utformning (Socialstyrelsen, 2012:213). Vi fann även VBU-

utredningar särskilt intressanta att studera då de utgör ett beslutsunderlag för tingsrätten, 

vilket innebär att det är ett tungt vägande dokument för domstolens avgörande vid 

vårdnadstvister (ibid.). Till följd av att tidigare studier visar att modern ofta centreras vid 

socialtjänstens utredningar har vi valt att avgränsa oss till att studera hur faderskapet gestaltas 

i VBU-utredningar. Dock utgör skildringen av moderskapet en viktig aspekt för att kunna 

förstå skildringen av faderskapet, vilket medfört att även moderskapet beskrivs i studien. 

Studien har inte för avsikt att fokusera på de barn som är aktuella inom VBU-utredningarna 

och har inte heller för intention att peka ut enskilda familjerättssekreterare som ansvariga för 

skildringen av faderskap. Då vi menar att det är av stor relevans för det sociala arbetet att 

förstå hur genus påverkar oss, har denna studie för intention att studera den maskulina 

omsorgen. Studien önskar därav studera hur diskursen om faderskapet kan uttryckas i VBU-

utredningar.   

 

1.5 Disposition 
Studien utgörs av totalt sju kapitel. Inledningsvis presenterades studiens sammanfattning, 

abstract och förord. I det första kapitlet ges en redogörelse för studiens problemformulering, 

syfte och återkommande begrepp samt avgränsningar och disposition. Det första kapitlet 

presenterar även en bakgrund rörande familjerättens uppdrag. I det andra kapitlet presenteras 

tidigare studier inom forskningsfältet. I kapitel tre presenteras studiens metodologiska 

inriktning vilket efterföljs av en presentation av studiens urval, datainsamling och 

tillvägagångssätt. Vidare innehåller kapitel tre en redogörelse för studiens kvalitet samt etiska 

överväganden. Det fjärde kapitlet beskriver studiens teoretiska referensram. I kapitel fem 

redovisas studiens analys och resultat utifrån tre övergripande teman. I det avslutande kapitlet, 

kapitel sex, diskuteras studiens resultat och slutsatser. Vidare presenteras en diskussion kring 

studiens metodologiska och teoretiska val samt förslag för vidare forskning inom ämnet. 

Avslutningsvis finns studiens referenslitteratur.  
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1.6 Bakgrund 
Som bakgrund till studien vill vi ge en kortare beskrivning av familjerätten och dess uppdrag. 

Vi går sedan vidare genom att återge innehållet i en VBU-utredning. Detta efterföljs av 

särskilt viktiga kriterier vilka familjerättssekreterare använder sig av för att bedöma 

föräldraförmåga samt relevanta betänkligheter från Socialstyrelsen. Vi ser bakgrunden som 

meningsfull för studien, bland annat för att ge insyn i det familjerättsliga arbetet genom att 

visa på hur detta kan sägas skilja sig från övrig socialtjänst. Detta då familjerättens arbete ofta 

innebär ett mer omfattande föräldrafokus utan ett direkt användande av den evidensbaserade 

metoden “BBIC” (Barnets behov i centrum). 

 

1.6.1 Familjerättens uppdrag och vårdnadsutredningens innehåll 
Enligt Socialstyrelsen (2012) har familjerättssekreterare i uppdrag att stödja föräldrar som inte 

kan komma överens i frågor som rör barns boende, umgänge och vårdnad. När föräldrar ändå 

inte kan komma överens har familjerätten i uppdrag att bistå domstolen med VBU-

utredningar som underlag för rättens bedömning vid vårdnadstvister. Familjerättssekreterare 

har ingen befogenhet att fatta några beslut i frågor gällande vårdnad, utan denna befogenhet 

ligger hos domstol (Socialstyrelsen, 2012:252).  I Sveriges grundlag stadgas att varje individ 

ska dömas utifrån objektivitet och opartiskhet, samt att domstolar och 

förvaltningsmyndigheter ska beakta alla människors likhet inför lagen (SFS 1974:152). Även 

i Socialstyrelsens riktlinjer fastställs att familjerättens handläggare ska vara objektiva och 

sakliga vid dokumentation av inkomna uppgifter (2012:58). Aktuell lagstiftning innehåller 

inte några tydliga bestämmelser kring vad en VBU-utredning ska innehålla. Det kan inte 

heller sägas finnas någon sammanhängande kunskap styrkt av forskning som instruerar vad en 

utredning ska omfatta samt hur olika skeenden ska bedömas (ibid.). Metoder och perspektiv 

betraktas som föränderliga över tid, vilket innebär att även underlag och förutsättningar för 

domstolars beslut måste följa denna flexibilitet. Då barnperspektivet har fått en starkare 

ställning i svensk lagstiftning har VBU-utredningar kommit att fokusera alltmer på barns 

behov och därmed även föräldrars förmåga att ta hänsyn till dessa behov. Hur utredningen 

närmare ska bedrivas är utredarens ansvar utifrån respektive ärende. Utredaren bör däremot 

begränsa utredningens innehåll till sådant som är relevant för frågans bedömning 

(Socialstyrelsen, 2012:213).  
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1.6.2 Bedömning av föräldrars omsorgsförmåga 
Socialstyrelsen (2012) förklarar att föräldrars omsorgsförmåga kan förstås som ett antal 

förmågor i relation till barnet och föräldrarollen. Detta kan innebära att ha realistiska 

förväntningarna på barnets egen förmåga. Föräldern ska visa förmåga att kunna reglera sina 

egna reaktioner som förälder. När barn ej lever upp till föräldrarnas eventuella förväntningar 

ska detta inte följas av oproportionerligt avvisande, förlöjligande, övergrepp eller liknande. 

Familjerättssekreterare ska även skapa sig en bild av barnets självuppfattning i förhållande till 

föräldrarnas förväntningar. Föräldrar ska visa på förmåga till engagemang och samspel med 

barnet samt acceptera barnet som det är. De ska även visa att de kan svara upp på barnets 

initiativ, ge stimulans och en adekvat gränssättning. Föräldrar ska kunna leva sig in i vad 

barnet upplever och därigenom förstå dess behov. Slutligen ska föräldrar också visa på 

förmåga att prioritera barnets behov framför sina egna, vilket också innebär att föräldrar inom 

exempelvis en vårdnadstvist ska kunna bära sin egen smärta och frustration utan att detta 

drabbar barnet (Socialstyrelsen, 2012:222). 

 

Enligt Socialstyrelsen är det av vikt för utredare att vara medveten om sin egen 

grundläggande inställning till sakfrågan, föräldrarna och barnet. Annars kommer detta 

påverka den information som utredaren tar emot under utredningens förlopp, samt hur 

utredaren väljer att sköta kontakten med de parter som ingår i utredningen. Detta kan ske 

omedvetet hos utredaren (Socialstyrelsen, 2012: 239). En separation innebär alltid svårigheter 

som kan föra med sig hinder avseende den bästa lösningen för barnet. Då varje alternativ 

tenderar att ha nackdelar, blir det ofta en fråga om vilka fördelar som övervinner nackdelarna 

i vårdnadsfrågan. Ofta kan detta upplevas bland utredare som att de letar efter ”den minst 

dåliga” lösningen (Socialstyrelsen, 2012: 252). 

 

Den stadsdelsförvaltning vilken varit studien behjälplig med VBU-utredningar utgår, liksom 

många andra stadsdelsförvaltningar i landet, från en modell vid namn BBIC. Den struktur 

som BBIC står för i barnavårdsutredningar är inte officiellt tillämpad i VBU-utredningar, utan 

används främst inom utredningar där det inte finns någon explicit vårdnadstvist mellan 

föräldrarna. Dock används BBIC-strukturen inom VBU-utredningar för att skapa en riktning 

för informationsinsamlingen under utredningen. BBIC kan också ses som en modell som 

familjerättssekreterare använder sig av för att kunna tänka och tala om barns utveckling bl.a. i 

förhållande till sina föräldrar (Socialstyrelsen, 2012:221). 
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 2. Tidigare forskning 
Detta avsnitt är menat att avge relevant forskning inom ramen för studiens syfte. 

Inledningsvis presenteras forskning som påvisar hur Sveriges familjepolitik rent historiskt har 

spelat en avgörande roll i att formge moderna familjeideal avseende ett jämställt föräldraskap. 

Vidare presenteras studier som visar hur det jämställda föräldraskapet har påkallat fäders 

ökade engagemang och ansvarstagande avseende omsorg av barn. Detta efterföljs av vad vi 

som uppsatsförfattare bedömt som betydelsefulla resonemang och kritik kring bl.a. omsorg 

som reserverad för mödrar jämte osynliggjorda fäder, men även hur fäder framställer sig 

själva som hjältar, samt hur socialtjänsten hanterar frågan om genus i sitt utredningsarbete. 

Med detta material önskar vi att placera denna studie i en historisk och kulturell kontext där vi 

också kan peka mot några av föräldraskapets många genus-influerade diskurser och villkor, 

samt konsekvenserna av hur det sociala arbetets objektiva ideal inte nödvändigtvis hanterar 

detta till fullo.   

 

• Sökningar efter tidigare forskning har gjorts med hjälp av databaserna: Google 

scholar, Söder scholar och Social services abstract.  

• Använda sökord: Faderskap, moderskap, föräldraförmåga, föräldraskap, familjerätt, 

vårdnad, utredning, socialtjänst, genus, maskulinitet och diskurs.  

• Engelska motsvarigheter eller ersättningsord: Fatherhood/fathering, 

motherhood/mothering, parenting, parental ability, parental assessment, custody, 

gender, masculinity och discourse. 

 

2.1 Den moderna familjens framväxt 

Genom att frågan om genusroller under 1930-talet började debatteras, började även synen på 

kvinnor som ansvariga över familjens omsorg att ifrågasättas (Lundqvist & Roman, 

2009:101). Till följd av nya ideal samt samhällets stora behov av arbetskraft började även 

kvinnor att ta plats på arbetsmarknaden (Lundqvist & Roman, 2009:102). Detta medförde att 

bilden av familjen förändrades. Framförallt avseende genusarbetsdelningen mellan arbetsliv 

och familj (Lundqvist & Roman, 2009:103). Genom att en statlig offentlig utredning tillsattes 

började den gamla bilden av kärnfamiljen luckras upp och en ny syn på äktenskapet och 

makar som autonoma personer började ta plats (Lundqvist & Roman, 2009:104). Lundqvist 

och Roman menar att 1960-talets genusrollsforskare bidrog till en politisk strävan efter att 

utforma en jämställd och könsneutral familj (ibid.). Under 1970-talets politiska diskussioner 
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kom barnomsorg att ses som en viktig angelägenhet för såväl män som kvinnor, och 

betraktades inte längre enkom som en kvinnofråga (Lundqvist & Roman, 2009:105). Tidigare 

hade en rådande uppfattning varit att barn var i behov av en hemmavarande moder för en 

gynnsam utveckling. Denna uppfattning kom att förändras under 1970-talet och istället 

betonades vikten av kvaliteten på tiden barnen spenderade med föräldern (ibid.). Nya 

vetenskapliga rön hävdade att en strikt genus-rolluppdelning skulle hämma barnets utveckling 

och idéen om att hemmavarande mödrar skulle vara primärt för att gynna barns utveckling 

kom att beaktas som en myt. Istället betonades vikten av ett jämställt föräldraskap. 

Framförallt lades tonvikt på att konstruera en ny ideologisk bild av det närvarande 

faderskapet. Föresatsen att jämställa fäder och mödrars roll i familjen utgjorde en stor 

förändring i den svenska familjepolitiken och kom att lägga grunden för den könsneutrala 

föräldraförsäkringen (Lundqvist & Roman, 2009:106). Ett annat statligt ingripande var att två 

månader av föräldraförsäkringen kom att reserveras för fadern under början av 2000-talet 

(Lundqvist & Roman, 2009:112). På så sätt kan den moderna familjen förstås som något inte 

enbart konstruerat inom privatlivet utan som något präglat av den svenska välfärdens 

familjepolitiska ingripanden. 

 

2.2 Mäns ökade familjeansvar 
Plantin, Månsson och Kearney (2000) hävdar att den svenska diskursen om det aktiva och 

nydanande faderskapet under 2000-talet har fått en hegemonisk ställning. Detta beskrivs som 

en diskurs då det idag kan förstås som socialt oacceptabelt att uttrycka avvikande 

ståndpunkter inom ämnet, särskilt i offentliga sammanhang. Den svenska familjepolitikens 

starka normativa grund har på så sätt haft genomslag inom nästintill alla nivåer i samhället. 

Män har i och med detta ökat sitt ansvar successivt och kan idag beskrivas som alltmer 

familjeorienterade (Plantin, Månsson & Kearney, 2000:40). Plantin, Månsson och Kearney 

tolkar bl.a. en forskare vid namn Coltrane och påtalar hur kön skapas sinsemellan föräldrar 

genom det aktiva deltagandet i hushållet. De omnämner hur Coltranes studier bl.a. visar på 

hur män förändras av att aktivt delta i omvårdnaden av sina barn samt i övriga 

hushållssysslor. Efter denna ökade interaktion med sina barn börjar båda föräldrarna 

konstruera bilden av fäder som känsliga och omhändertagande omsorgsgivare. När en 

hemmavid ansvarsfördelning sker med jämställda inslag, börjar det ”moderliga” tänkandet 

utvecklas till att både gälla fadern och modern. Detta leder vidare till att den sociala 

innebörden av genus börjar förändras (Plantin, Månsson & Kearney, 2000:27). 



 9 

 

 

2.3 Den “moders-reserverade” omsorgen 

Petersson undersöker i sin studie “Närvarande mödrar och tillräckligt frånvarande fäder” 

huruvida socialtjänstens barnavårdsutredningar ställer annorlunda krav på mödrar än vad de 

gör på fäder (2006:51). Inledningsvis förklarar Petersson hur både svensk och internationell 

forskning pekar mot att det förekommer skillnader i bedömningen av mödrar och fäder. 

Vanliga mönster kan ses som att mödrar granskas hårdare och mer ingående samt med 

annorlunda krav på sitt föräldraskap, jämfört med fäder. Petersson talar dessutom för att fäder 

många gånger beskrivs som osynliga i det sociala arbetets utredningar. Istället läggs stort 

fokus vid moderns betydelse och det starka sambandet mellan moderskap och omsorg. Ett 

ofta ofrånkomligt resultat av detta är att varje diskussion kring bristande omsorg, alltid leder 

till ett skuldbeläggande av mödrar (ibid.). Vidare beskriver Petersson hur omsorg i stort bör 

förstås som starkt feminiserat och att omsorgssvikt därför bör förstås som ett problem bundet 

till genus. Bedömningar av omsorg utgår ofta från bilden av en traditionell kärnfamilj där 

fadern är iväg på sitt arbete medan modern ansvarar för hem och barn. Denna föreställning 

bidrar också till att mödrars agerande blir det primära att undersöka medan faderns roll förstås 

som sekundär när det kommer till frågan om god respektive bristande omsorg (Petersson, 

2006:52). Connell kompletterar detta genom att förklara hur känslomässiga relationer i 

hushållet oftast kan förstås som starkt influerade av genusstrukturer; detta påverkar särskilt 

relationen mellan föräldrar och barn. Enligt globalt hegemoniska mönster betraktas ofta 

omsorgen av barn som något för modern medan fadern som familjeförsörjare ska vara mer 

distanserad både fysiskt som emotionellt (Connell, 2009:114).  

 

2.4 Den maskulina omsorgen 
Chopra (2001) har analyserat ett urval av populärfilm i syfte av att bilda sig en uppfattning 

kring hur den samtida fadersfiguren framställs i relation till begreppet omvårdnad. För att 

kunna göra detta har hon under sin analysprocess frågat sig vad vi relaterar till begreppet 

omvårdnad. Vad fyller vi detta begrepp med och hur gör vi det betydelsefullt för oss? Några 

av dessa filmer visar t.ex. hur fäder visar sin omsorgsduglighet genom att direkt replikera 

moderns omsorg. Ett annat tema visar på hur moderns frånvaro är nödvändig för att fäder ska 

få möjlighet till att uppfinna sig en egen version av omsorg (Chopra, 2001:454). Chopra vill 

med sin studie undersöka konceptet ”faderlig kärlek”. Chopra menar att tydliggörandet av 
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faderlig kärlek och omvårdnad kan poängtera hur tystad den omvårdande fadersfiguren är i 

barnomsorgens genusdiskurs. För att kunna komma åt detta bör vi se över hur vi ser på det 

maskulina i förhållande till omsorg. Den fallocentriska och endimensionella maskuliniteten 

måste utmanas av alternativa former av maskulinitet. Chopra resonerar att, om det går att 

ringa in vad som konstituerar en omvårdande maskulinitet, kan vi också rekonstruera den 

omvårdande fadersfiguren (2001:445). 

 

2.5 En patriarkal berättelse i efterkärnfamiljens värld 
Hydén (2013) har i sin studie studerat hur föräldrar omformar sitt äktenskap efter skilsmässa. 

Studien utgick från inspelade samarbetssamtal där familjerättssekreterare och föräldrar 

diskuterade hur barnets boende och umgänge skulle ordnas. Hydén menar att det vanligaste 

dispyten under dessa samtal handlade om vad ett gott föräldraskap innebär samt hur den andra 

parten inte uppfyllde sitt ansvar. Utöver detta berörde samtalen omsorg och barns behov av 

trygghet. Ofta var det även situationer där en förälder ansåg sig mer lämplig och på olika sätt 

ville skydda barnet från att träffa från att träffa den olämpliga föräldern alltför ofta (Hydén, 

2013:317). I Hydéns studie framkom ett mönster som hon valt att kalla ”en patriarkal 

berättelse i efterkärnfamiljens värld - en hjältesaga”. Inom detta mönster står fadern som en 

källa för barnets trygghet, pålitlighet och kontinuitet medan modern står för det motsatta. 

Vidare förklaras moderns oförmåga förorsaka lidande i barnets liv, men detta styrs upp och 

villkoras av den stabila fadern, som också övervakar att modern sköter detta bättre. På så vis 

lyckas fadern skydda barnet men också modern från sig själv. Hydén påtalar hur berättaren 

själv ofta framställer sig som felfri och utan svagheter. Detta kan dock gälla både fadern och 

modern närhelst det är de själva som återger sin utsaga. Det finns däremot en tydlig 

genusdistinktion i hur detta utförs. Modern tenderar nämligen att framställa sig själv som 

offer för fadern, varpå deras livskvalitet blir lidande som konsekvens av faderns handlingar. 

Den faderliga berättaren tenderade istället att skildra sig själv som berättelsens hjälte. Fäder 

uttrycker ofta hur dem är menade att ta ansvaret för både barn och den bristande modern. På 

så sätt kan fadern ordna en god livskvalitet för alla inblandade (Hydén, 2013:318). Hydén vill 

med detta trycka på vikten av att anlägga ett genusperspektiv på sociala problem. Detta bör 

betraktas som en grund för det sociala arbetets praktik. Genus bör inte användas som en 

kategorisering utan bör snarare förstås som något ständigt närvarande som därav alltid 

behöver problematiseras. Att inte problematisera genus tillräckligt leder sannolikt till liknande 

fynd som hennes studie lett till, menar Hydén. Kvinnan blir ett offer medan mannen, om inte 

en hjälte, säkerligen den mer aktive i relationen. Mannen kan förstås som subjekt medan 
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kvinnan fastnar som objekt. Det är inte sällan så människor positioneras när sociala problem 

ska förstås genom ett genusperspektiv. Då sociala problem ej kan liknas med statiska tillstånd 

utan snarare kan definieras som något som alltid är i förändring och rörelse, är det också av 

vikt att utveckla en förståelse som också är öppen förändring (Hydén, 2013:319).  

 

2.6 Hur hanterar socialtjänsten genus? 
Herz skriver i sin avhandling ”Från ideal till ideologi” (2012) hur det sociala arbetet länge 

utstått kritik från forskning kring ämnet genus och socialt arbete. Herz tar avstamp i denna 

forskning och talar för att synen på genus inom det sociala arbetet kan förstås som 

oreflekterad samt att det fattas tillräcklig kunskap kring hur genus påverkar fältets praktik 

(2012:136). Herz förklarar en del av detta som bundet till hur socialarbetare arbetar efter ett 

visst ideal i sitt klientarbete. Idealet går ut på att alla klienter ska behandlas objektivt och som 

egna individer. Klientens genus ska därför inte tillges betydelse. Herz menar att detta ideal är 

så pass självklart bland socialarbetare att de tenderar att inte problematisera den eventuella 

betydelsen av hur genus faktiskt påverkar arbetet. Mot bakgrund av detta lyfter Herz hur detta 

förhållningssätt inom socialtjänsten snarare bör förstås som en utbredd ideologi. En ideologi 

där det har blivit så pass självklart att socialsekreterare inte tar hänsyn till genus, att de 

faktiskt inte lägger märke till när de i själva verket gör detta. Herz menar att det sociala 

arbetets faktiskt utförda arbete är genomsyrat av traditionella föreställningar, utdaterad 

kunskap och praxis som på olika sätt befäster ett statiskt genusperspektiv samt kategoriserar 

klienter på basis av genus (2012:234). Herz menar att denna ovan nämnda ideologi också 

påverkar hur det oriktiga föräldraskapet formuleras och görs olika beroende av genus inom 

socialtjänsten. Den faderliga och moderliga rollen beskrivs ofta stereotypiskt, där mödrar 

förväntas utföra det emotionella föräldraskapet medan fäder istället beskrivs i bakgrunden 

(Herz, 2012:136). Petersson ifrågasätter också socialtjänstens möjligheter att utföra objektiva 

bedömningar i dessa avseenden (2006:61). Petersson menar att det sociala arbetet, i och med 

sin professionalisering, har gått ifrån moraliska bedömningsgrunder till att istället grunda sina 

bedömningar på kunskap och teori. Dessa kunskapsteoretiska strömningar kan däremot sägas 

ha sin grund i psykodynamisk teoribildning, vilket även för med sig vissa sanningsregimer 

och diskurser (ibid.). Även om socialtjänstens bedömningsgrunder numera är baserade på 

kunskap, vill Petersson poängtera att denna kunskap inte nödvändigtvis är könsneutral. 

Petersson påtalar hur den psykodynamiska teorin lägger ett centralt fokus på moderns 

agerande, relation och betydelse för barnets utveckling. Petersson anser att det mot denna 

bakgrund inte är konstigt om mödrar granskas mer ingående medan fäder glöms bort (ibid.). 
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Sammantaget visar både internationell som nationell forskning hur genus påverkar vår syn på 

föräldraskapet och omsorg. Trots att Sverige har en lång historia av jämlika ideal, kvarstår 

ändå traditionella tendenser där det sociala arbetet kategoriserar klienter på basis av genus. 

Genus är något som bör betraktas som ständigt närvarande, vilket innebär att socialtjänstens 

objektiva ideal och individualiserade förhållningssätt inte kan anses tillräckligt för att hantera 

dess inverkan. Vidare påtalas det under detta kapitel hur begreppet omsorg, än idag tenderar 

att betraktas som något som i första hand kopplas samman med femininitet. Forskning 

förordar att vi behöver problematisera hur vi ser på omsorg som begrepp, och vad vi fyller det 

med - särskilt i relation till maskulinitet för att vidare kunna bredda dess innebörd. Med detta 

sagt vill vi peka mot att det, i vår mening, inte finns tillräckligt med relevanta studier kring 

hur den manliga omsorgen skildras och kommer till uttryck. Därför avser denna studie skildra 

hur faderskapet konstrueras i familjerättens VBU-utredningar. Vi är av övertygelsen att en 

ökad kunskap inom detta ämne är betydelsefullt för att det sociala arbetet ska kunna främja ett 

jämlikt föräldraskap i Sverige.  
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3. Metod 
I följande kapitel presenteras studiens metod vilken utgår från en diskursanalytisk modell 

inspirerad av filosofen Foucault. Kapitlet ämnar även redogöra för studiens arbetsprocess 

gällande hur data insamlades samt hur studiens resultat analyserades. Avslutningsvis lyfter 

kapitlet reflektion kring studiens kvalitet samt forskningsetiska aspekter. 

 

3.1 Diskursanalys inspirerad av Foucault  
Studien har genomförts med en diskursanalytisk metod. Diskursanalys bör förstås som en 

integrerad helhet för analysarbete inrymmande såväl teoretiska utgångspunkter som 

metodologiska tillvägagångssätt. Då data inte betraktas som fakta inom diskursanalysen, 

krävs det att empiri och vetenskapsteoretiska frågor används integrerat (Börjesson & 

Palmblad, 2007:16). Diskursanalysen kan förstås både som metod och teori, då fokus snarare 

hamnar på att analysera vilka bilder av verkligheten som empirin producerar än att redogöra 

för hur verkligheten faktiskt ser ut. Inom diskursanalys hävdas att verkligheten konstrueras 

via språket (Bolander & Fejes, 2015:92). Enligt den diskursanalytiska skolan existerar inte en 

primär och sann bild av verkligheten, utan verklighetsbilder är föränderliga och 

kontextberoende (Bergström & Boréus, 2005:28). Bolander och Fejes skriver att 

diskursanalys är tillämpbart för att dekonstruera texter och på så vis studera vilka sanningar 

som konstrueras (2015:90). Vi fann den diskursanalytiska metoden lämplig då studien har för 

intention att studera vilka föreställningar om faderskap som konstrueras i VBU-utredningar 

utifrån ett genusperspektiv. Vidare kan metoden bidra till att studera vad som inkluderas och 

exkluderas i texten (Bolander & Fejes, 2015:91). Genom detta är vår förhoppning att även 

kunna studera det som inte uttrycks explicit inom diskursen. På så sätt är vår förhoppning att 

kunna analysera vad som tas för givet respektive vad som osynliggörs inom diskurserna om 

föräldraskap.  

 

Studien har utgått från en abduktiv slutsledningsform vilket innebär att tolka fenomen utifrån 

ett tänkt mönster och på så sätt kunna betrakta fenomenet i en ny föreställningskontext 

(Bolander & Fejes, 2015:27). Vi som forskare har inte strikt applicerat det teoretiska 

ramverket på studiens resultat likt den deduktiva ansatsen, och kan inte heller påstå oss att ha 

objektivt skapat en giltig teori utifrån våra empiriska observationer likt den induktiva 

ansatsen. Däremot har vi strävat efter en öppenhet och sensitivitet gentemot vår data utan att 

förkasta våra teoretiska förföreställningar varav vi menar att studien utgått från en abduktiv 

ansats (ibid.). På så sätt går studiens teoretiska ramverk att förstå som en slags 
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inspirationskälla under analysen av studiens resultat (ibid.).  

 

Det foucaulianska perspektivet går att förstå som aningen bredare än andra diskurstyper 

(Bergström & Boréus, 2005:309). Foucault definierar diskurser som hela den semiotiska 

praktik som skapar yttringar (1993:57). Språket anses skapa bilder av verkligheten och så 

kallade diskursiva fält, det vill säga utsagor inom olika områden, rättar sig efter en 

regelbunden systematik. Foucault menar att diskursanalytikerns uppgift är att fånga upp dessa 

utsagor utifrån den enskilda företeelse de utgör och ”[…] avgöra villkoren för dess existens, 

fastslå dess gränser så exakt som möjligt, upprätthålla de korrelationer den kan ha med andra 

utsagor som kan knytas samman med den och visa vilka andra former av utsägelser den 

utesluter” (2011:45). Utifrån detta perspektiv har vi för avsikt att undersöka hur faderskapet 

beskrivs i VBU-utredningarna samt, genom vår teoretiska referensram, analysera varför 

faderskapet beskrivs på detta sätt. I vår analys kommer vi även studera om vi kan finna 

återkommande mönster i diskursen om faderskapet. Mot bakgrund av den foucaulianska 

inriktningen har studien valt att innefatta beskrivningar av moderskapet under vår 

analysprocess. Detta för att bättre kunna förstå om, och i så fall hur, utsagorna om faderskap 

korrelerar eller differentieras i relation till utsagorna om moderskap.  

 

Foucault ser på det tankemässiga uttrycket som en central analysenhet genom att förorda en 

skildring av relationerna mellan olika utsagor för att kunna urskönja diskurser (1972:38). 

Detta tolkar vi som en föresats att studera det som uttrycks implicit. De utsagor som 

utelämnas går därmed att förstå som minst lika betydelsefulla som de utsagor som explicit 

benämns i diskursen. På så sätt har vi för hänsyn att även beakta det som sker mellan 

utsagorna inom diskursen. Bergström och Boréus menar att det centrala inom foucauliansk 

diskurs är att inte enkom studera en textmassa, utan lägga fokus på fler dimensioner och 

sociala praktiker (2005:309). Detta kan förstås i relation till denna studie som att exempelvis 

”diskursen om faderskapet” inte enbart kan analyseras utifrån den explicita texten i form av 

exempelvis fädernas egna utsagor om sitt faderskap – det vill säga det explicita utsagoplanet. 

Istället vill vi hävda att vi som diskursanalytiker bör utgå från en helhetsbild inkluderande fler 

dimensioner. Detta genom att exempelvis ta i beaktande hur faderskapet präglats utifrån en 

historisk kontext eller hur samhälleliga normföreställningar om genus påverkar gestaltningen 

av faderskapet. Vi är medvetna om att vi inte kommer att kunna inkludera en komplett 

helhetsbild i vår analys då studien är tidsbegränsad. Dock har vi för avsikt att försöka 

inkludera fler dimensioner i vår analysprocess genom att dels stödja oss mot vår teoretiska 
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referensram, samt dels försöka förhålla oss så objektiva inför vårt material som möjligt för att 

vara öppna inför alternativa tolkningar. En diskursanalys går aldrig att betrakta som slutförd 

då externa kriterier och en logisk inställning till språket saknas. Diskursanalytiker är inte 

intresserade av att presentera hur verkligheten faktiskt ser ut, istället önskas texter analyseras 

för att kunna tydliggöra vilka bilder av omvärlden som produceras (Bergström & Ekström, 

2018:255). Språket ses som ständigt mottagande för nya idéer och tolkningar av hur olika 

fenomen kan förstås (Börjesson & Palmblad, 2007:18). På så vis kan diskursanalys förstås 

som en ständigt pågående process. 

 

3.2 Metodkritik 
En tillsynes negativ aspekt av att tillämpa en diskursanalytisk ansats är att forskaren inte kan 

ställa sig utanför diskursen och produktionen av sanningar. Genom att tillämpa teoretiska 

utgångspunkter gör forskaren en aktiv kategorisering av vad inom materialet som ska belysas 

och på så sätt innesluts samt utesluts vissa diskurser (Börjesson & Palmblad, 2007:18). Den 

diskursanalytiska metoden kan genom upplösandet av ett nollpunktsanspråk inte söka efter 

logiska slutsatser eller ett enda giltigt perspektiv (ibid.). Detta har lett till kritik mot metoden 

då den ansetts som ”navelskåderi” (ibid.). Vi är medvetna om kritiken mot metoden och 

ställer oss också frågan vad som händer med vetenskapen när allting betraktas som relativt 

och det inte går att finna några empiriska belägg. Dock menar vi att metodologin har fler 

fördelar än nackdelar. Med en diskursanalytisk metod kan studien riktas mot de premisser 

som ligger bakom det föregivettagna. Även om denna studie inte kan anses resultera i en 

allmän sanning kan den framföra alternativa berättelser om vad som är att betrakta som 

normalt och avvikande. På så sätt kan studien bidra till en vidareproduktion av fler alternativa 

bilder av verkligheten samt skapa förståelse för hur normer om exempelvis faderskap kan 

konstrueras inom VBU-utredningar.  

 

3.3 Urval och datainsamling 
För att insamla empiri tog vi kontakt med en stadsdelsförvaltning belägen i Stockholm. Detta 

var en process som tog lång dit då det uppstod svårigheter med att få godkännande att föra ut 

det sekretessbelagda materialet från stadsdelsförvaltningen. Vi fick skriva ett dokument till 

familjerättens avdelningschef där vi förklarade vårt syfte med studien samt delgav de 

definierade kriterier vilka urvalet skulle bestämmas av (Bryman, 2011:392). 

Stadsdelsförvaltningen valde sedan ut nio stycken utredningar som var i enlighet med våra 

urvalskriterier och därefter fick vi tillåtelse att sekretessbelägga samt uthämta materialet. 
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För att finna väsentlig empiri utifrån studiens syfte har studien utgått från ett målinriktat urval 

vilket innebär att urvalet bestäms av definierade kriterier (ibid.). Detta då studien saknade 

motiv för ett slumpmässigt urval och istället önskade empiri vilken kunde besvara studiens 

frågeställningar. På så sätt går urvalet att förstå som ett icke-sannolikhetsurval (ibid.). Ett 

kriterium utgjordes av att VBU-utredningarna skulle mynna ut i beslutsförslag utifrån fadern 

som lämpligast för att handha barnets omsorg. Detta till följd av studiens intention att studera 

hur just faderskapet framställdes, och inte jämföra föräldraskapet utifrån en genusaspekt. 

Genom att enkom titta på utredningar där fäders föräldraförmåga ansågs lämplig och där 

mödrars föräldraförmåga ansågs bristfällig var förhoppningen att kunna centrera analysen 

kring hur diskursen om hur det goda faderskapet uttrycktes. Vidare hjälpte denna avgränsning 

oss att undgå VBU-utredningar där moderns föräldraskap framställdes som primärt för 

barnets välmående, vilket tidigare studier redan pekat på (se bl.a. Herz 2012; Plantin, 

Månsson & Kearney, 2000). Kriteriet medförde att urvalet enkom kom att handla om 

föräldrapar vilka levt i en heterosexuell relation. Då studien inte heller hade för ambition att 

studera huruvida diskursen om faderskap förändrats utifrån en historisk kontext baserades 

urvalet på att utredningarna ska ha färdigställts mellan åren 2014-2019. Detta då vi önskade 

samtida utredningar som kan påvisa hur faderskapet gestaltas i modern tid. Då urvalet är 

målstyrt kan studien inte anses vara generaliserbar till en population (Bryman, 2011:392). 

Detta utgjorde dock inte något problem eftersom studien, i enlighet med diskursanalytisk 

metod, endast önskar påvisa en bild av hur faderskapet kan gestaltas och därav inte söker 

något sanningsanspråk utifrån i populationen i stort.  

 

Vi tog del av nio stycken VBU-utredningar som sammanlagt motsvarar 270 A4-sidor. Vidare 

gavs möjlighet att under arbetets gång begära ut fler utredningar. Under studiens gång har vi 

fört flertal diskussioner om studien skulle ha någon nytta av att tillföra ytterligare empiri. 

Dock nådde vi en teoretisk mättnad då vi dels upplevde att empirin som inhämtats under den 

första urvalsprocessen var tillräckligt innehållsrik och givande, samt dels upplevde att 

ytterligare empiri inte skulle tillföra studien någon ny information (Bryman, 2011:516).  
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3.4 Tillvägagångssätt 
Det diskursanalytiska arbetet handlar om att dekonstruera texter för att belysa hur språket 

inkluderar och exkluderar utan att vi är medvetna om det (Bolander & Fejes, 2015:90). I sättet 

något beskrivs framträder också föreställningar om vad som är att anse som normalt 

respektive avvikande (ibid.). Detta är något som betonas i den foucauliansk-inspirerade 

analysmodell studien utgått från, vilken formulerats av Bolander och Fejes (2015). I sin 

originalform utgörs modellen av fyra steg. Under analysprocessens gång lade vi märke till hur 

dessa steg tycktes gå in i varandra vilket ledde till att vi valde att slå ihop de två första 

analysstegen till ett gemensamt steg. Därav utgörs vårt tillvägagångssätt endast av tre steg. 

 

I det första steget, vilket slogs ihop med originalversionens andra steg, har vi undersökt på en 

övergripande nivå vad det talas om, samt hur det talas om detta (Bolander & Fejes, 2015:98). 

Detta genom att läsa igenom samtlig empiri för att söka övergripande teman i utredningarna. 

Parallellt med detta har vi gjort en fördjupad analys vad det talas om och hur. Här har vi fått 

ställa oss frågan varför vi väljer just vissa specifika utdrag för analys, samt om dessa utdrag 

illustrerar ständigt återkommande utsagor eller snarare kastar ljus på något som i övrigt givs 

ett litet utrymme i materialet (Bolander & Fejes, 2015:99). I detta första steg har vi fått en 

överblick över samtlig empiri samt skapat en djupare förståelse för materialet genom att välja 

ut specifika teman som varit återkommande för närmare analys (ibid.). Vidare har vi 

undersökt huruvida det etableras en generell bild av genus och faderskap samt sökt förstå vad 

som är utgångspunkten i resonemanget i VBU-utredningarna. Detta är något vi 

sammankopplade med Foucaults tankar om subjektspositioner då steget även handlar om att 

analysera hur det talas om ett visst fenomen utifrån en diskursiv position. Det första 

analyssteget gav oss tre återkommande mönster inom diskursen vilka också kom att utgöra 

analysens övergripande teman. Dessa har vi valt att benämna som: “Fäder som blir till och 

mödrar som är”, “Fäders lämplighet utifrån mödrars olämplighet” och “Det moderna 

faderskapet”.  

 

I analysens andra steg har vi sökt förstå vad som framställs som vedertagna sanningar. Detta 

genom att studera vilka egenskaper som återges som norm för mödrar respektive fäder, samt 

genom att studera vilka attribut som tillskrivs en viss genusidentitet (Bolander & Fejes, 

2015:103).  I detta steg studerades även vad som hamnade utanför diskursen genom att det 

inte problematiserades eller definierades, och därmed gick att förstå som en allmänrådande 

norm. På så sätt har vi kunnat undersöka vad som framställs som idealet, tillika norm, för 
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föräldraskapet samt om detta är genusbundet formulerat. I detta steg fann vi exempelvis en 

tendens att tala om moderskapet som något givet till skillnad från faderskapet som beskrevs 

som något mannen måste lära sig. Detta är något vi kommer redogöra för ytterligare i kapitlet 

”Resultat och analys”. 

 

I analysens tredje och sista steg har vi studerat vad som konstrueras som onormalt eller som 

en avvikelse (Bolander & Fejes, 2015:106). I det tredje steget har vi exempelvis analyserat 

vad som explicit uttrycks som avvikelser kopplat till föräldraskap och genus, men även vad 

som implicit gestaltas som avvikande inom diskursen. I detta analyssteg fann vi bland annat 

en tendens att explicit konstruera de olämpliga mödrarna som psykiskt sjuka, som ett slags 

förklaringsmodell till deras bristande föräldraförmåga. Detta till skillnad från fädernas 

psykiska ohälsa vilken knappt benämndes inom diskursen och på så vis implicit kan tolkas 

som ett uttryck för att psykisk ohälsa hos fäder är avvikande. På detta sätt lade vi under vår 

analys inte enkom fokus på en textmassa, utan studerade fler dimensioner inom diskursen i 

enlighet med den foucaulianska skolan (Bergström & Boréus, 2005:309). Under så väl det 

andra som det tredje steget har vi strävat efter att inkludera fler dimensioner i vår analys 

genom att se vår empiri utifrån vår teoretiska referensram på ett fördjupat plan. Exempelvis 

har vi studerat huruvida det talas om genus som något biologiskt givet eller som något socialt 

konstruerat samt lagt vikt vid att studera diskurserna om faderskapet utifrån hegemonisk 

maskulinitet och genusteori. Genom att noggrant undersöka vår empiri med stöd av denna 

trestegsmodell kunde vi finna flera intressanta mönster vilka vidare kommer redovisas under 

rubriken ”Resultat och analys”.  

 

3.5 Kvalitet och etiska överväganden 

Inom forskning pratas det om begreppen validitet och reliabilitet som ett slags mätverktyg för 

att avgöra forskningens kvalitet. Validitet kan förklaras som forskningens giltighet och 

överförbarhet, och innebär huruvida forskaren mäter det som avses att mätas samt om 

resultatet är överförbart och giltigt i andra sammanhang (Jacobsen, 2017:14). Reliabilitet kan 

förstås som studiens tillförlitlighet och trovärdighet och handlar om att undersökningen måste 

gå att lita på (ibid.). Detta avsnitt ämnar redogöra för dessa faktorer för att avslutningsvis 

redogöra för studiens etiska överväganden. 
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3.5.1 Studiens kvalitet 

Studiens giltighet kan avgöras beroende på om det finns en överenstämmelse mellan 

verkligheten och forskarens skildring av denna verklighet (Jacobsen, 2017:148). I alla studier 

finns en risk att data tolkas olika beroende på analytikerns paradigmtillhörighet – det vill säga 

den vetenskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska grund som analytikern utgår ifrån. Detta 

menar vi även utgör en risk i denna studie då den diskursanalytiska ansatsen är att betrakta 

som både metod och teori. På så sätt är studien präglad av metodologiska och teoretiska val. 

Vi är medvetna om att andra metodologiska och teoretiska val förmodligen hade lett studien i 

en annan riktning än den vi presenterar (Jacobsen, 2017:160). Dock är studiens avsikt inte att 

hävda något sanningsanspråk utan snarare, i linje med den diskursanalytiska ansatsen, 

presentera alternativa verklighetsbilder för att skapa möjlighet för produktion av fler 

sanningar. Det är så till vida svårt att avgöra diskursanalysens giltighet eftersom metoden i sig 

hävdar att det inte finns någon giltig bild av verkligheten. Däremot kan diskursanalysens 

validitet värderas genom en helhetssyn. Winther Jørgensen och Phillips hävdar att om det 

finns flera komponenter som inte passar in i den diskursiva berättelsen är detta ett skäl till att 

tvivla på studiens validitet (2000:123). Vi uppfattar att denna studie innehåller återkommande 

komponenter vilka förhåller sig till ett gemensamt diskursivt mönster och vill därmed 

argumentera för studiens validitet.  

 

En annan måttstock för att avgöra en kvalitativ studies kvalitet är att se på dess överförbarhet. 

Överförbarheten handlar om huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra 

sammanhang (Jacobsen, 2017:154). Studiens generaliserbarhet ökar i takt med antal 

undersökta enheter (ibid.). Detta är nära sammankopplat till vad som kallas mättnad, vilket 

uppstår när nytt material inte kan tillföra studien ny information (ibid.). Studiens material 

utgjordes av totalt nio stycken utredningar. Efter att ha kodat dessa utredningar uppnådde 

studien sin mättnad till följd av att vi inom den befintliga empirin kunde se återkommande 

mönster och därmed upplevde att ytterligare material inte skulle föra studien vidare. Då 

studiens resultat dessutom bekräftar tidigare forskning inom ämnet menar vi att studiens 

överförbarhet kan betraktas som god.  

 

Inom kvalitativ forskning brukar man prata om tillförlitlighet och trovärdighet för att kunna 

bedöma studiens kvalitet (Thornberg & Fejes, 2015:258-259). Om argumenten och analysen 

är att betrakta som skälig är studien trovärdig vilket kan bevisas med stöd av studiens 
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transparens (Bolander & Fejes, 2015:112). Inom den diskursiva metoden är den forskning 

som produceras medproducent samt en produkt av diskursen (Bolander & Fejes, 2015:94). 

Detta medför att vår förförståelse om ämnet löper risk att färga studien. För att undvika detta, 

och öka studiens tillförlitlighet, har vi under arbetsprocessens gång försökt förhålla oss så 

objektiva materialet som möjligt. Då vi haft fördelen att vara två personer som arbetat med 

denna studie har vi båda först läst igenom och kodat samtlig empiri enskilt. Detta för att 

minska risken för att göra en alltför slumpartad kategorisering av materialet (Jacobsen, 

2017:159). Därefter har vi upprepat proceduren tillsammans för att minska risken för skrivfel 

samt för att öka möjligheten till en vidare tolkning av materialet. Att vara helt objektiv till 

materialet kan anses ogörligt, men vi har försökt att förhålla oss reflexivt till vårt material 

under studiens gång. För att inte fastna i vår förförståelse om ämnet har vi använt oss av vårt 

teoretiska ramverk när vi läst materialet genom att iklä oss våra “teoretiska glasögon”. För att 

öka studiens tillförlitlighet har transparens varit viktigt för oss. Detta genom att argumentera 

för de val vi gjort under arbetsprocessen och tydligt redogöra för studiens forskningsprocess 

samt kontinuerligt referera till de tidigare publikationer studien använt sig av. Vår intention är 

att med en hög transparens ge läsaren möjlighet att följa de olika leden inom processen för att 

på så ge kvalitetsmarkörer som bevis för studiens trovärdighet.  

 

3.5.2 Etiska överväganden 
Studiens empiri inhämtades från en stadsdelsförvaltning belägen i Stockholm, vilken begärde 

att utredningarna skulle anonymiseras för att få lämna deras lokaler. Vetenskapsrådet skriver 

att det inom forskning finns flera intressen som alla i sig är att betrakta som legitima men 

mellan vilka det kan uppstå friktion (2017:39). Exempel på sådana är forskarens intresse av 

att få ny kunskap samt intresset för berörda att få sin integritet skyddad (ibid.). Vi har gjort en 

noggrann avvägning mellan dessa och funnit att studien inte haft något gagn av att avslöja 

vare sig de berörda personernas identitet eller stadsdelsförvaltningens lokalitet. Genom detta 

beslut kunde vi även möta stadsdelsförvaltningens krav och införskaffa studiens material. 

Efter att ha förklarat studiens syfte fick vi som forskare teckna ett sekretessavtal. Därefter fick 

vi tillgång till de nio utredningar som överensstämde med våra urvalskriterier. Vi 

anonymiserade dessa på stadsdelsförvaltningens kontor genom att sekretessbelägga de 

berörda personernas och stadsdelsförvaltningens namn samt utredningens målnummer. Vidare 

har vi sekretessbelagt samtliga lokaliteter. För att tydliggöra för läsaren vem som säger vad 

inom de av empirin återgivna citaten har vi valt att hänvisa till de benämnda personerna inom 

en hakparentes. Inom de citat där personens namn har sekretessbelagts har namnet ersatts med 
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exempelvis [barnet]. För att vidmakthålla transparens samt möjliggöra för läsaren att se vilken 

av utredningarna citaten kommer ifrån har vi valt att hänvisa till dem som “Utredning 1-9”. På 

så sätt kan läsaren lätt överblicka vilka citat som härrör vilken utredning. När 

sekretessbeläggningen färdigställts lämnades VBU-utredningarna till ansvarig chef på 

familjerätten som granskade att anonymiseringen gjorts korrekt innan vi fick möjlighet att 

hämta ut VBU-utredningarna från stadsdelsförvaltningens lokal.  

 

Andra viktiga aspekter att ta i beaktande vid forskning är att tala sanning om forskningen 

samt påvisa transparens i redogörelse för studiens utgångspunkter, metoder och resultat 

(Vetenskapsrådet, 2017:12). Under studiens gång har vi kontinuerligt återkommit till dessa 

aspekter för att på bästa sätt förhålla oss till dem och på så vis kunna presentera en etiskt 

legitim studie. I enlighet med Vetenskapsrådets generella regler för forskningsprocessen 

ligger inga kommersiella intressen eller andra bindningar till grund för denna studie och 

studiens forskningsresultat är enkom baserat utifrån vårt eget värv (ibid.). 
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4. Teoretisk referensram 
I följande avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter att presenteras. Dessa fungerar 

som ett slags fundament för att kunna utföra analysen av studiens empiri och på så sätt kunna 

besvara studiens frågeställningar. Studien har utgått från ett socialkonstruktionistiskt 

antagande genom att se på verkligheten som något skapat i samspel mellan människor vilket 

även genomsyrar studiens teoretiska referensram. Då studien utgår från en diskursanalytisk 

metod föll det sig naturligt att även utgå från diskursanalys som teori vilket vi kommer att 

redogöra för i detta avsnitt. Vidare kommer avsnittet behandla genusteorier för att kunna 

belysa samhälleliga genusnormer om föreställda skillnader mellan kvinnor och män, samt 

mödrar och fäders föräldraförmåga. 

 

4.1 Diskursanalys som teori 
En återkommande definition av begreppet diskurs är att det innebär ett bestämt sätt att tala 

om, och förstå, världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). Språket är centralt inom 

diskursanalysen och ses, inte som ett färdigt system utan, som handlingar vilka konstruerar 

omvärlden (Börjesson & Palmblad, 2007:10). Gemensamt för olika tillämpare av 

diskursanalys är att se på diskurs som semiotiska praktiker (Boréus & Seiler Brylla, 

2018:308). Detta innebär hur man tenderar att uttrycka sig semiotisk, det vill säga exempelvis 

i tal, skrift eller kroppsspråk (ibid.). Boréus och Seiler Brylla menar att en bestämd diskurs på 

så vis kan tolkas som en semiotisk praktik beträffande ett visst ämne i ett avgränsat socialt 

sammanhang (2018:308). Diskurser framträder så till vida i produktionen av texter såsom 

exempelvis VBU-utredningar. 

 

Diskursanalyser är flexibla och kan utformas på olika sätt beroende på vilken 

vetenskapsteoretisk grund de utgår ifrån (Börjesson & Palmblad, 2007:15). Denna studie har 

utgått från ett socialkonstruktionistiskt antagande om verkligheten. Vidare har studien utgått 

från Foucaults syn på diskurser. Foucaults diskursbegrepp inrymmer ett maktperspektiv vilket 

är något som appliceras under studiens analys i form av utestängningsmekanismer. Enligt 

Foucault skapas makt i interaktionen mellan människor genom just utestängningsmekanismer 

(1993:8). Bergström och Boréus tolkar utestängningsmekanismer såsom när något blir 

förbjudet, ses som rätt eller fel eller definieras som norm eller avvikelse (2005:311). Dessa 

utestängningsmekanismer menar Foucault har sin grund i den etablerade kunskapen vilken 

normerar vad som är möjligt att säga och hur det är möjligt att säga (1993:12-13). Vidare 

lägger inte Foucault fokus på aktörerna, utan på subjektspositioner. Detta kan, enligt 
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Bergström och Boréus, förstås som att individer och organisationer snarare ses inom ramar 

vilka skapas i diskursen (2005:312). Människans jag formas av den subjektsposition som 

diskursen ställer till förfogande. Då det existerar flera olika diskurser, existerar det även flera 

olika subjektspositioner vilken människan kan identifiera sig med (Bergström & Ekström, 

2018:264). Exempelvis kan samma person inta subjektspositionerna ‘förälder’, ‘kvinna’ och 

‘arbetstagare’. Genom detta kan individens handlingsutrymme såväl begränsas som 

möjliggöras, då de diskursivt skapade positionerna bestämmer svängrummet för ett subjekts 

handlingsmöjlighet (Bergström & Boreús, 2005:312). Vi tolkar det som att subjektspositioner 

konstrueras genom interaktionistiska processer. Diskurser kan utifrån detta foucaulianska 

synsätt alltså förstås som något som avgör vad som kan sägas, vem som får säga det samt 

varifrån – utifrån vilken position – något sägs och hur något sägs (ibid.). Det foucaulianska 

perspektivet lägger vikt på helheten och det gemensamma snarare än motsättningarna inom 

diskurser (ibid.). Vi tolkar Foucaults tankar som att människan är decentraliserad och att det 

är de omgivande diskurserna som ”skapar” individen. I studien kommer VBU-utredningarnas 

diskurser inte betraktas som något konstruerat av en specifik familjerättssekreterare, utan vår 

intention är snarare att se på identiteter, såsom exempelvis föräldraskapet, som något skapat 

inom rådande diskurser. 

 

Vi menar att den diskursanalytiska teorin bör förstås utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

antagande då det inte anses finnas en bestämd bild av verkligheten, utan bilder av 

verkligheten anses istället konstrueras genom semiotiska praktiker. Inom såväl 

socialkonstruktionism som diskursanalytisk teori är viktigt att ställa sig kritisk till den 

föregivettagna kunskapen om världen (Burr, 2015:2). Genom språket konstrueras 

föreställningar om verkligheten vilket gör språket centralt inom socialkonstruktionistisk tillika 

diskursanalytisk teori. Med stöd av diskursanalytisk teori, i relation till socialkonstruktionism, 

är vår intention att kunna betona hur föräldraskap och primärt faderskap är något som 

konstrueras i samspel mellan människor. På så vis kan studiens resultat förstås som endast en 

bild av verkligheten, då studien inte önskar hävda något sanningsanspråk.  
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4.2 Genus 
”Man föds inte till kvinna, man blir det” är ett klassiskt citat av filosofen Beauvoir 

(1949/2002:325). Citatet kan tolkas utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som att 

genus skapas genom interaktion med andra (Connell & Pearse, 2015:19). På så sätt kan 

Beauvoirs ord även antas gälla maskulinitet. Det vill säga, man föds inte som maskulin – utan 

det är något man måste göra (ibid.). I denna studie anspelas inte på genus utifrån biologiska 

faktorer. Istället används begreppet genus som något som kan förstås utifrån kulturella 

faktorer. Vad som anses vara maskulint eller feminint respektive man eller kvinna är inget 

självklart utan något föränderligt beroende av såväl tidsaspekter som historiska aspekter 

(Dahl, 2016:16). Vår intention är att utgå från begreppet genus som något socialt konstruerat 

och vad som benämns som genusidentitet. Genusidentitet kan förstås som vilken person vi är 

som ett resultat av vårt genus samt vilka tankar vi har om innebörden av könstillhörighet 

(Connell & Pearse, 2015:19).  

 

Socialkonstruktionismen betonar vikten av ett kritiskt förhållningssätt gentemot de 

kategoriseringar som människor tenderar att använda sig av för att förstå omgivande fenomen 

(Burr, 2015:3). Att framställa genusidentiteten som två motpoler har blivit starkt ifrågasatt 

(Connell & Pearse, 2015:25). Detta kan exemplifieras med att observationer av världen ofta 

föreslår att det finns två kategorier av människor – män och kvinnor (Burr, 2015:3). 

Socialkonstruktionismen ifrågasätter detta sätt att kategorisera genus som något naturligt givet 

och dikotomt och menar att dessa normativa föreställningar istället skapar skillnader mellan 

kvinnor och män (ibid.). Även Dahl menar att kategoriseringen av genus som dikotomt är 

negativt och ger utrymme för hierarkiska maktstrukturer (2016:16). Detta leder bland annat 

till att mannen ses som överordnad kvinnan och denna typ av maktordning har givits olika 

beteckningar såsom exempelvis patriarkat och könsmaktsordning (ibid.). Connell och Pearse 

menar att när vi pratar om ”en kvinna” respektive ”en man” hänvisar vi också till ett 

omfattande system av föreställningar om innebörden av genus, vilka har växt fram genom den 

kulturella historien (2015:123). Connell menar att människan socialiseras in i genusidentiteter 

genom att hon redan som spädbarn definieras som pojke eller flicka (2009:129). Genom så 

kallade “socialisationsagenter” i form av exempelvis familj eller media överförs sociala 

normer till barnet (ibid.). På så sätt tillägnar sig människan sin genusidentitet genom att 

konfigurera den genuspraktik vi ofta benämner som “femininitet” eller “maskulinitet” 

(Connell, 2009:137). Vidare menar Connell att identiteten som kvinna kommit att förknippas 

med oavlönat arbete i form av att ta hand om barn och hushåll (2009:15). Att vara kvinna och 
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en god moder förknippas med att vara omvårdande, kärleksfull, självuppoffrande och 

strävsam (ibid.). Detta till skillnad från att vara en god fader vilket Connell exemplifierar med 

män som är beslutsfattare, familjeförsörjare och konsumenter av de tjänster vilka kvinnorna 

ställer till förfogande (ibid.). På detta sätt skulle det kunna tolkas att kvinnan är överordnad 

inom familjen på så sätt att det är hon som, ur ett genusperspektiv, är den som ska säkerställa 

barnet och familjens välbefinnande. Dock hävdar Olsson att detta är ett vanligt missförstånd i 

forskningsvärlden. Hon menar att denna makt som kvinnor har är avhängig den makt som 

män inte vill ha, och att kvinnors påstådda makt över barn och hushåll snarare bör förstås som 

en konsekvens av att män inte är intresserade av att handha detta ansvar (Olsson, 2012:273).  

 

Idag kan det tyckas tämligen enkelt att observera och konstatera genusordningens existens 

(Connell, 2009:17). Däremot finns det svårigheter att förstå hur genusordningen fungerar. 

Dock hävdar Connell att den samtida generationen, med stöd av årtionden av forskning och 

praktisk erfarenhet av genomförda genusreformer, har bättre förutsättningar än någonsin att 

förstå genusordningens samhälleliga påverkan (2009:17). Genom att använda oss av 

begreppet genus önskar vi studera hur diskursen i VBU-utredningarna gestaltar genus för att 

på så sätt kunna kasta ljus på hur fäders föräldraförmåga framställs. Vår intention är att 

studera hur VBU-utredningarna refererar till genus i relation till föräldraskap, samt om det 

kan vara så att texterna även konstruerar genus.  

 

4.3 Hegemonisk maskulinitet  
Begreppet hegemoni refererar till de kulturella aspekter som gör en viss grupp samhälleligt 

överordnad (Connell, 2015:115). Connell menar att hegemonisk maskulinitet kan förstås som 

en “konfiguration av den genuspraktik som omfattar det för tillfället accepterade svaret på 

frågan om patriarkatets legitimitet” (ibid.). Den hegemoniska maskuliniteten kan förstås som 

en norm för den ideala mannen vilken är nästintill ouppnåelig att leva upp till. Connell skriver 

att de mest markanta hegemoniska maskuliniteter alltid är de mäktigaste och att dessa kan 

gestaltas i form av så väl filmskådespelare eller fantasifigurer (ibid.). Inom Connells 

maskulinitetsteori delas maskuliniteten in i tre kategorier. Den första består av vad som 

benämns som ’delaktiga män’ vilket kännetecknas av män som strävar mot det hegemoniska 

idealet (Connell, 2015:117). Eftersom de har denna ävlan samt stödjer idealet, erhåller de 

även de förmåner som finns inom den hegemoniska maskuliniteten. Enligt Connell så 

befinner sig de flesta män inom denna position. Till följd av att männen stödjer idealet kan de 

också förstås ge stöd åt den makt som patriarkala strukturer har i samhället (ibid.).  
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Connell menar att manligheten inte går att ses som enhetligt överordnad utan att det även 

finns marginaliserade och utestängda maskuliniteter. Denna kategori av män benämner 

Connell för ”underordnade män” och utgörs av dem som inte betraktas som ”äkta män” 

(2015:116). Hon exemplifierar detta med homosexuella män eller män vars 

exkluderingsprocess kan framhävas genom negativt laddade, och ofta feminiserade, tillmälen 

som ”kärring” eller ”fjolla” (2015:117). Genom att beteckna dessa män med feminina ord 

utestängs dem från maskuliniteten. Den grupp av män som inte eftersträvar den hegemoniska 

maskuliniteten konstrueras därmed som avvikare från normen - vilket leder till en 

cementering av idealet för gruppen av män som eftersträvar det. Den tredje kategorin av män 

betecknar Connell som ”marginaliserade män” (2015:118). Dessa hävdar hon inte ens ingår i 

den hegemoniska maskuliniteten. Gruppen av marginaliserade män kan förstås utifrån 

aspekter som ålder och etnicitet. Genom att påvisa dessa olika maskuliniteters existens 

framhäver Connell bilden av den hegemoniska maskuliniteten som komplex (2015:114). 

Connell menar att det är av vikt att förstå begreppet hegemonisk maskulinitet för att på så sätt 

kunna tydliggöra hur maskuliniteter är en bidragande faktor till att påverka genusordningen 

(2015:19). Med stöd av Connells maskulinitetsteori önskar vi kunna kasta ljus på hur det 

maskulina föräldraskapet illustreras i VBU-utredningarna. Vidare är vår avsikt att undersöka 

om det gestaltas flera olika former av maskulinitet. Connell menar att maskulinitet är något 

föränderligt över olika tidsepoker (ibid.), och med stöd av maskulinitetsteorin är vår 

förhoppning att kunna studera hur diskursen om den samtida, hegemoniska maskuliniteten 

uttrycks. 
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5. Resultat och analys 
I följande kapitel ämnar vi redogöra för studiens resultat och analys. Analysen har utgått från 

Bolander och Fejes analysmodell inspirerad av Foucault vilken vi genomfört i tre steg. I det 

första steget har vi dels sökt övergripande och återkommande mönster inom empirin samt 

strävat efter en fördjupad analys av vad det talas om och hur. I analysens andra och tredje steg 

har vi studerat vad diskursen implicit samt explicit framställer som norm respektive 

avvikande. Under analysen fann vi tre övergripande mönster vilka vi valt att benämna som 

studiens teman. Vi har följaktligen valt att strukturera kapitlet efter dessa tre centrala teman, 

med tillhörande underliggande teman, för att på så vis förenkla för läsaren att följa med i våra 

resonemang.  

 

5.1 Fäder som blir till och mödrar som är 
Under analysens första steg, lade vi märke till återkommande tendenser vilka lades samman 

till att bilda vårt första genomgående tema: "Fäder som blir till och mödrar som är". Nedan 

följer en uppdelning av temat där vi först visar hur utredningarna skildrar män som lär sig att 

bli lämpliga fäder. Utredningarna skildrar i varierande grad hur män blivit lämpliga fäder 

snarare än att de varit detta från början. Detta efterföljs av mödrar som sin olämplighet till 

trots, gång på gång skildras som naturligt givna och som att de vet bäst för sina barn. Trots att 

dessa mödrars föräldraförmåga förklaras som bristfällig i utredningarna, går det i vår mening 

ändå att, från olika håll, utläsa en tydlig moderpresumtion i frågor om barns omsorg. 

 

5.1.1 En pappa blir till 
“Under utredningen har [fadern] visat både självrannsakan- och inlevelseförmåga, och 
försöker anpassa sig själv efter [barnets] behov. [Fadern] har både sökt och tagit emot 
hjälp så han kan hitta nya förhållningssätt vilket talar för en utvecklingspotential och god 
omsorgsförmåga.”  
- Utredning 4 
 

Under analys av dessa nio VBU-utredningar lade vi, under analysprocessens första steg, 

märke till hur flera fäder beskrivs som att de har potential eller att de kan ta emot stöd för att 

kunna bli en lämplig förälder. Med andra ord beskrevs flera av dessa fäder som att de från 

början inte var fullgoda fäder men att de sedan kommit att lära sig detta. Detta är i vår mening 

förenligt med perspektiv inom socialkonstruktionism. Burr förklarar exempelvis hur världen 

kan förstås som socialt konstruerad där själva konstruerandet sker genom det interaktiva 

samspelet mellan människor (Burr, 2015:3). Utifrån denna förståelse började vi snart se detta 
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som framställningar av fäder som på olika sätt socialiserats in i den lämpliga fadersrollen. 

Exempelvis visar flera utredningar hur fadern från början kommer från vad som kan förstås 

som en socialt tvivelaktig eller direkt kriminell bakgrund. Detta kunde visa sig genom tidigare 

förekomst i misstanke och belastningsregistret eller avtjänat fängelsestraff där förseelser 

kunde handla om alltifrån snatteri, missbruk, sexuella ofredanden eller grövre våldsbrott av 

olika slag. Tre av nio fäder förekommer i belastningsregistret, varav en också avtjänat 

fängelsestraff. Vi hittade också flera exempel på fäder som av olika anledningar varit fysiskt 

frånvarande under barnets tidiga år och därmed inte tagit sitt föräldraansvar under ibland stora 

delar av barnets liv. Under analysens andra och tredje steg fann vi dessutom att samtliga 

studerade VBU-utredningar visar på att dessa fäder någonstans gjort en vändning eller 

“förbättring”, antingen på egen hand, med hjälp av en ny partner, behandling, rehabilitering 

eller annat stöd. En fader som gjort en sådan vändning går att skönja i nedanstående citat. 

 

“Den hjälp som han [fadern, vår anmärkning] fick i fängelset, i form av behandling och 
olika kurser, har dock lett till att han arbetat med sig själv och fått redskap för att hantera 
dessa destruktiva krafter, som fadern kallar ‘my dark side/min mörka sida’.” 
- Utredning 1 

 

Utredningarna lyfter i dessa fall fram hur fadern brutit med sitt förflutna för att istället börja 

iklä sig den pålitliga fadersrollen. Vi ser detta som tecken på att fäder tillåts öva upp vissa 

förmågor medan de söker stöd för eventuella oförmågor som inte är förenliga med 

fadersrollen. Detta skildras så pass återkommande och explicit i empirin att vi tolkar det som 

en norm för lämplighet. Detta går att förstå med hjälp av diskursanalytisk teori där det 

tydliggörs hur social interaktion ofta sker genom hur människor använder språket för att 

konstruera sin del i föreställningar om verkligheten (Burr, 2015:72). Utifrån detta blev det 

tydligt för oss hur samtliga utredningar, likt citatet nedan, skildrar faderskapet som något en 

man bör lära sig för att anses som en fullgod fader.  

 

“I kontakt med barnutredare framkommer att [fadern] har vuxit i sin föräldraroll under 
deras kontakt så pass mycket att utredarna har ansett att [barnet] kan bo hos honom på 
heltid [...] även förskolan beskriver att han har utvecklingspotential.”  
- Utredning 7 

 

För att förstå den faderliga kravbilden och vad som betraktas som normalt respektive 

avvikande förklarar Plantin, Månsson och Kearney att det råder starka normer kring faderskap 
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i Sverige. Författarna förklarar hur det kan förstås som socialt oacceptabelt för fäder att 

uttrycka sig eller agera annorlunda från detta. Vidare menar författarna att detta pekar mot att 

det svenska faderskapet bör betraktas som att det intagit en hegemonisk ställning (Plantin, 

Månsson & Kearney, 2000:40). Denna socialt dominanta innebörd säger enligt Plantin, 

Månsson och Kearney att män ska ta ett ökat ansvar för sina barn och vara mer 

familjeorienterade än tidigare (2000:27). Det framgår särskilt ur ovanstående citat hur detta 

lärande är av vikt för att fäderna ska kunna få åtkomst till sina barn. Vilket också kan antyda 

att synen på det lämpliga faderskapet inte betraktas som något fixerat eller primordialt utan 

snarare något som via handling kan växa fram och inge lämplighet över tid. Foucault 

beskriver hur diskursteori talar för hur interaktionen mellan människor också innehåller vissa 

element av makt där tydliga utestängningsmekanismer ofta förekommer (1993:8). 

Utestängningsmekanismer kan till exempel handla om när något betraktas som förbjudet, rätt 

eller fel samt normalt respektive avvikande (Bergström & Boréus, 2005:311). Ovanstående 

citat kan tolkas som att fadern i fråga har rört sig från det olämpliga och avvikande till det 

lämpliga och normala, varpå han också belönas med åtkomsten till sitt barn.  

 

5.1.2 Mamma som är 
“Modern uppfattas vara övertygad om att hennes föräldraförmåga är odiskutabel.”  
- Utredning 2 

 

Varhelst bland dessa utredningar som en moder skildras, fann vi att hon ofta framställs 

annorlunda från fadern. Oavsett om utredningarna återgav faderns, barnets, skolans, 

socialtjänstens eller moderns egna beskrivning av sig själv - fann vi att många av dessa 

skildringar bar på liknande tendenser. Med stöd av vår analysmodells andra och tredje steg 

fann vi hur modern, oavsett lämplighet eller förmåga, många gånger beskrivs inneha en 

primär ställning när det kommer till sina barns omsorg. Vi har hittat exempel på antaganden 

kring hur moderns relation till barnen kan förstås som i en implicit särställning, särskilt 

jämfört med fadern. Detta yttrar sig genom att modern ofta skildras som ett med sina barn, 

samt att hennes psykiska hälsa och mående är avhängigt hennes närhet till sina barn. Moderns 

roll i barnens omsorg går ofta att tolka som oföränderlig och naturligt given. Vidare går det 

vanligen att ana hur moderns omsorgsförmåga fungerar som en form av mått för hennes 

identitet som moder och kvinna. Nedan följer ett citat där vi anser att moderns särställning 

framför fadern kommer till uttryck. 
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“Att [modern] är [barnets] mamma har varit en värdering som [fadern] inte riktigt har 
vågat ifrågasätta. Utredarnas bild är att denna värdering har överskuggat [faderns] 
förmåga att ta till sig [barnets] upplevelse av [modern] som förälder.”  
- Utredning 4 

 
I ovanstående citat skildras en fader som inte tar till sig sitt barns negativa upplevelse av 

modern. Vi tolkar detta som ett uttryck för moderpresumtion då fadern drar sig för att 

konfrontera modern då han inte vill utmana modersrollen och dennes naturligt givna betydelse 

för sitt barn. Detta går att koppla till den genusstruktur som Connell beskriver som närvarande 

i den vanliga familjekonstellationen. Detta fungerar ofta, enligt Connell, som starkt 

inflytelserikt och påverkar särskilt känslomässiga relationer mellan föräldrar och barn. Denna 

struktur normerar omsorgen av barn enligt globalt hegemoniska mönster som bundet till 

modern medan fadern istället förväntas agera mer distanserat, både fysiskt och emotionellt 

(Connell, 2009:114). Enligt Connell och Pearse är genus något som skapas i interaktionen 

mellan människor (2015:19). Detta kan både gälla villkoren för det maskulina som det 

feminina (ibid.). Begreppet genus syftar ofta till en dikotomisering mellan män och kvinnor 

för att sedan dra en skiljelinje mellan vad som betraktas som maskulint respektive feminint 

(Dahl, 2016:15). Genus betraktas av olika skolor som något som antingen kommer ur 

biologiska eller kulturella faktorer. Den senare skolan argumenterar för att det maskulina och 

feminina inte bör betraktas som något självklart, utan snarare något föränderligt som beror på 

både tid och historisk kontext (Dahl, 2016:16). Utifrån denna teoretiska bakgrund är det 

möjligt att tolka citatet ovan som att fadern inte velat utmana moderns biologiskt självklara 

betydelse för barnet. Denna betydelse är så pass självklar och förgivettagen att den skildras 

som en värdering inom empirin. Detta talar i vår mening för att fadern ser det biologiska 

moderskapet som naturligt värdefullt och oersättligt samt möjligtvis något som bara en moder 

kan ge. 

 

“Det bästa för [barnet] enligt mamman är att hon får ensam vårdnad. På frågan om 
varför svarar hon […] ‘det bästa är att hon har sin mamma för jag är den bästa för 
henne’.”  
- Utredning 7 

 
Med detta citat vill vi visa på hur den olämpliga modern inte endast hänvisar till sig själv som 

den bästa för barnet. Vi ser det som att modern med detta uttryck påtalar att det inte bara är 

hon som individ som är den bästa för barnet, utan även att mödrar generellt är bäst för barn. 

Connell och Pearse beskriver hur vår verklighet är full av innebörder av olika slag. När vi 
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exempelvis talar om en ”kvinna” eller en ”man” hänvisar vi också till ett omfattande system 

av genusinnebörder. Med dessa system kommer även undermeningar, värdesystem, 

förutsättningar och anspelningar som ackumulerats till sagt system över tid under vår 

kulturella historia (Connell & Pearse, 2015:123). Mot bakgrund av detta förklarar Connell att 

den kvinnliga och moderliga identiteten ofta sammankopplas med egenskaper såsom omsorg, 

kärleksfullhet, självuppoffrande och strävsamhet. Detta skiljer sig från innebörder som 

kommer med den manliga fadersidentiteten som sällan sammanförs med omsorg och 

emotionell tillgänglighet utan snarare förknippas med någon som fattar beslut och tar ansvar 

för familjens försörjning (Connell, 2009:15). Som tidigare nämnt i studiens teoriavsnitt kan 

detta tolkas som att modern är överordnad fadern inom familjen; särskilt när det kommer till 

vem som ofta antas vara mer lämpad att säkerställa barnets omsorg och familjens 

välbefinnande. Dock förklarar Olsson hur detta kan förstås som ett vanligt missförstånd inom 

ämnet. Kvinnornas överordning inom hem och omsorg bör snarare betraktas som något de har 

då männen aldrig tidigare tagit anspråk på detta (Olsson, 2012:273). Oavsett om kvinnors 

överordning inom familjesfären faktiskt är självvalt eller om detta bör betraktas som ännu ett 

uttryck för patriarkala strukturer, fann vi i vår empiri hur flera mödrar ändå ger uttryck för att 

modersrollen är överordnad fadersrollen. Exemplet nedan kan tolkas som att modern i fråga 

ser sig själv som den bättre föräldern för barnet, något som hon också motiverar genom att 

tillskriva barnets oönskade egenskaper som en konsekvens av fadern. 

 

“[Modern] uppger att hon och [barnet] är såhär ‘tighta’ och visar med att fläta ihop 
händerna. Enligt modern är [barnets] osäkerhet kopplad till fadern. [Modern] försöker 
hjälpa [barnet] att uttala det som gör henne osäker genom att fråga: ‘Har det hänt något 
hos [fadern]? Säg sanningen, jag kommer inte att berätta’.”  
- Utredning 2 

 

5.2 Fäders lämplighet utifrån mödrars olämplighet 
Liksom bland annat Peterssons studie (2006) hävdar, påvisar även denna studie en benägenhet 

inom VBU-utredningarna att centrera bedömningen utifrån moderns föräldraförmåga. 

Avsikten med studien var att dels undersöka hur fäders lämplighet porträtteras. Under vår 

analysprocess första steg såg vi ett övergripande mönster i vår studie som pekade mot ett 

osynliggörande av fäder och en stark centrering av mödrars omsorgsförmåga. Detta genom att 

fädernas föräldraförmåga återkommande beskrevs som en följd av mödrarnas bristande 

föräldraförmåga. Därmed har det varit en utmaning att konkret tolka konstruktionen av 

faderskapet. Vi hävdar dock att VBU-utredningarnas gestaltning av faderskap till viss del går 
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att förstå utifrån centreringen av moderskap varav vi, i linje med den diskursanalytiska 

ansatsen, valt att väva in diskursen om moderskap i vår analys. Ett återkommande mönster 

som upptäcktes under analysprocessen var en tendens att förklara fäders lämplighet utifrån 

mödrars olämplighet vilket är ett tema som vi valt för närmare analys i enlighet med Bolander 

och Fejes analysmodell (2015:99).  

 

5.2.1 Mödrar som psykiskt sjuka  
Under analysen av det övergripande temat om fäders lämplighet värderad utifrån mödrars 

olämplighet framträdde en tendens att konstruera mödrars bristande föräldraförmåga som en 

konsekvens av psykisk ohälsa. Detta till trots att en formell diagnos ofta beskrevs inte 

existera. Diskursen om mödrars bristande föräldraförmåga som en konsekvens av psykisk 

sjukdom går bland annat att skönja i följande citat: 

 

“Mammans dåliga mående, som blir värre i perioder, leder till att hon inte kan hjälpa 
[barnet] på det sätt och i den omfattning som han behöver. [Barnet] behöver istället 
friska, tydliga personer omkring sig, och det kan pappan och [faderns sambo] ge honom.”  
- Utredning 3 
 
Detta går att förstå som att diskursen konstruerar psykisk ohälsa hos mödrarna som en 

förklaring till varför de inte lever upp till sin modersroll. Ur analysmodellens andra och tredje 

steg undersöks vad som konstrueras norm och avvikande (Bolander & Fejes, 2015:102, 105). 

I detta analyssteg kunde vi urskönja en indikation i citatet på att moderns beteende är att 

beakta som en avvikelse. I ovan nämnda citat uttrycks inte explicit att modern har en psykisk 

sjukdom. Dock uppmålas fadern och hans sambo som ”friska, tydliga personer” vilket kan 

tolkas som ett normativt beteende samt som en implicit indikation på att moderns egenskaper 

är de motsatta – det vill säga, sjuk och otydlig. Ur ett genusperspektiv går detta att tyda som 

att modern begår en överträdelse av sin genusnorm då hon inte kan agera tillräckligt 

självuppoffrande genom att sätta sitt eget mående åt sidan för att tillgodose barnet den 

omvårdnad han behöver. För att kunna förstå varför modern begår denna normöverträdelse 

konstrueras så till vida en psykisk sjukdom som en slags förklaringsmodell. Det är inte 

modern per se som brister i sin omsorg, då detta inte är möjligt då kvinnor till följd av sin 

genusidentitet ska vara omvårdande och strävsamma (Connell, 2009:15). Kvinnans bristande 

föräldraförmåga normeras på så sätt genom att tillskriva henne psykisk ohälsa, då det inte är 

hon som moder som brister utan då hon snarare är offer för psykisk ohälsa vilket är något vi 

fick syn på under analysprocessens andra steg då vi studerade vad som konstruerades som 
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norm.  

 

En intressant aspekt som observerades under analysprocessen var att fädernas psykiska hälsa 

sällan benämndes. Endast i en av de nio utredningarna lyftes faderns psykiska ohälsa – men 

då som en aspekt av faderns förflutna. Detta i relation till mödrarnas psykiska ohälsa vilken 

uttryckligen benämndes i åtta av utredningarna samt antyddes i en av dem. Förvisso kan detta 

förstås som en följd av att studien endast granskat utredningar där mödrarnas föräldraförmåga 

ansetts som bristfällig medan fädernas ansetts som lämplig. Dock finner vi den återkommande 

tendensen att beskriva mödrars bristande föräldraförmåga som en konsekvens av psykisk 

ohälsa intressant, särskilt avseende att mödrarna själva i flera av utredningarna uttrycker att de 

inte alls upplever sig lida av psykisk ohälsa. Detta kan ur ett diskursteoretiskt perspektiv 

tolkas som att psykisk ohälsa, enligt norm, är ett fenomen sammankopplat till kvinnor medan 

det sällan anses beröra män. På så vis kan diskursen tolkas ge uttryck för att psykisk ohälsa 

bland män är avvikande medan mödrarnas psykiska ohälsa genomgående konstrueras som en 

förklaringsmodell, vilket synliggjordes under analysprocessens tredje steg (Bolander & Fejes, 

2015:106). Differensen mellan diskursen om fäders respektive mödrars psykiska ohälsa 

menar vi överensstämmer med Peterssons tidigare studie vilken hävdar att mödrars agerande 

ofta blir det primära att undersöka inom barnutredningar. Detta då faderns roll förstås som 

sekundär för barnet när det handlar om god respektive bristande omsorgsförmåga (Petersson, 

2006:52). 

 

5.2.2 Fäders materiella resurser 
Som tidigare nämnts finns en tendens att osynliggöra fäder inom VBU-utredningarna, detta 

menar vi är särskilt märkbart inom diskursen om föräldrars omsorgsförmåga. Fäders förmågor 

redogörs snarare i form av mödrars oförmågor. Genom vår analysmodell kan detta förstås 

som att diskursen implicit framhäver kvinnlighet som norm för föräldraskap (Bolander & 

Fejes, 2015:102). Bland annat, som tidigare nämnt, genom att tala om fäders lämplighet till 

följd av mödrars psykiska problematik. Ett annat sätt att beskriva fäders lämplighet vilken är 

återkommande inom diskursen är utifrån materiella resurser. Liksom andra beskrivningar av 

faderns lämplighet, beskrivs även hans materiella resurser i skenet av moderns avsaknad av 

materiella resurser. På följande sätt beskrivs ett hembesök hemma hos fadern i en av VBU-

utredning: 

 

”Fadern bor i en trea tillsammans med [faderns flickvän] och [barnet] [...] bredvid 
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[barnet] finns ett akvarium med en sköldpadda som hon visar för utredarna. [Barnet] klär 
på sig sina prinsessklänningar för att visa utredarna [...] [Barnet] visar alla sina 
dinosaurier som finns på en hylla i vardagsrummet.” 
- Utredning 9 

 
Citatet uttrycker dels att barnet hemma hos sin far lever i en kärnfamilj då fadern har en 

kvinnlig sambo. Vidare påvisar citatet att barnet har goda materiella resurser hemma hos sin 

fader då hon så väl har husdjur som ett flertal leksaks-dinosaurier. Detta citat kan för sig självt 

inte anses som särskilt anmärkningsvärt. Dock menar vi att diskursen om materiella resurser 

uttrycker sig annorlunda när det gäller mödrarna: 

 

”Modern bor i en etta i [stad] som är hennes fars bostadsrätt. Modern har varit 
arbetssökande under lång tid och har därmed stöd genom arbetsförmedlingen [...] 
Lägenheten består av ett rum och kök. I rummet finns en dubbelsäng och en bäddsoffa 
samt TV. I en stor kasse på golvet finns barnens leksaker [...] Det finns även en resväska 
som står på golvet med leksaker. Lägenheten är kalt inredd.”  
- Utredning 9 

 

I citaten från utredarnas hembesök hos modern framkommer dels att modern inte själv äger 

sitt boende, och att hon dessutom saknar plats på arbetsmarknaden. Vidare räknas hennes 

tillhörigheter i bostaden vilket inte benämns vid hembesöket hos fadern. Ur ett 

diskursteoretiskt perspektiv i enlighet med det andra steget i Bolander och Fejes analysmodell 

(2015:102) kan detta tolkas som att faderns bostad följer normativa föreställningar om ett 

lämpligt boende, och hans tillhörigheter därför inte är värda att benämnas, medan moderns 

boende avviker från denna norm. På så sätt gestaltas moderns boende implicit som avvikande 

inom diskursen. Vidare kan det tolkas finnas en viss värdering i benämnandet kring att 

barnens leksaker inte är uppackade samt att boendet har en ”kal inredning”. Detta kan, ur ett 

genusperspektiv, tolkas som att modern inte lever upp till sin subjektsposition som kvinna 

vilken enligt normativa föreställningar om genus ska kunna sörja för ett gott hushåll (Connell, 

2009:15).  

 

Intressant att notera är att det vid hembesöket hos modern tas upp hennes situation på 

arbetsmarknaden. Detta är ingenting som benämns i VBU-utredningen under hembesöket hos 

fadern. Vidare räknas inte heller faderns möblemang upp vid hembesöket hos honom. Vi 

menar att diskursen, genom att benämna dessa olika faktorer hos modern, ger uttryck för att 

moderns boende är avvikande. Detta kan förstås med stöd av diskursteorins maktperspektiv 
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innehållandes utestängningsmekanismer vilka handlar om utifrån vilka positioner och hur 

något yttras (Bergström & Boréus, 2005:312). I de nämnda citaten kan vi förstå det som att 

författarna av VBU-utredningarna har en tämligen hög maktposition och därmed kan avgöra 

vad som är att betrakta som norm respektive avvikande genom att välja vad som ska beskrivas 

och inte. På så vis konstruerar VBU-utredningarna underförstådda regler för vad som är ett 

gott respektive dåligt boende. Genom att beskriva moderns men inte faderns bohag ger 

diskursen olika uttryck för vad som är att betrakta som norm respektive avvikande vilket kan 

förstås genom analysmodellens andra respektive tredje steg (2015:102, 105). Genom den 

subtilt lingvistiska skiljelinjen i ovan nämnda citat mellan skildringen av hembesöket hos 

fadern respektive modern skapas således en outtalad distinktion av föräldrarnas lämplighet. På 

så vis menar vi att diskursen konstruerar en bild av fadern som mest lämplig i rollen som 

barnets omsorgsgivare utifrån en måttstock bland annat baserad på moderns bristande 

materiella resurser. 

 

5.3 Det moderna faderskapet 
Studien har för avsikt att undersöka hur diskursen om föräldraskap uttrycks inom VBU-

utredningar. Vi hade för intention att primärt rikta detta fokus mot faderskapet då tidigare 

studier visar på att fäder tenderar att osynliggöras inom socialtjänstens utredningar. Vidare 

var vi intresserade att studera hur de lämpliga fäderna gestaltades samt vilka egenskaper som 

betonades som viktigast. Under analysprocessens första steg eftersöktes övergripande teman 

och genomgående mönster inom diskursen. Ett sådant tema som framträdde var diskursen om 

det moderna faderskapet. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kunde vi analysera 

hur den moderna fadern konstruerades inom VBU-utredningarna. Vidare kunde vi med stöd 

av genusteori och maskulinitetsteori finna olika underliggande diskurser inom temat vid 

analysens tredje steg då vi på ett fördjupat plan undersökte vad det talades om och hur. Bland 

annat framkom en tendens inom diskursen att framställa de lämpliga fäderna som hjältar samt 

män med mjuka värden. Denna ansats kom att utgöra två underkategorier till temat om den 

moderna fadern vilka vi valt att namnge som ”Fadern – en hjältesaga” och ”Den hegemoniska 

mannen i förändring”. 

 
5.3.1 Fadern - en hjältesaga 
I ett flertal citat har vi lagt märke till hur fäder skildrar sig själva som sina barns beskyddare 

som på olika sätt kommer till undsättning när det behövs. De hänvisar ofta till sina goda 

intentioner och vilja och hur deras uppdrag inte bara går ut på att säkerställa barnets trygghet 
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rent allmänt, utan särskilt gentemot den bristfälliga modern. Hydén återger hur hon gjort ett 

liknande fynd under det att hon sammanställt inspelningar från familjerättens samarbetssamtal 

mellan föräldrar (2013:318). Hon menar på att det finns tydliga mönster i hur respektive 

genus väljer att porträttera sitt föräldraskap. Hydén menar på att den faderliga berättaren 

vanligen skildrar sig själv som en hjälte och någon som tar ansvar för både barn och moder. 

Han ordnar och bevakar att detta efterlevs och kan på så vis säkerställa en god livskvalitet för 

alla inblandade (ibid.). 
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“På frågan om [barnets] mående säger [fadern] ‘jag var inte blind, men tolkade fel’. 
[Fadern] menar att han på något sätt missade hur [barnet] hade det hos [modern].”  
- Utredning 4 

 
“[Barnet] gick med på ett villkor [att träffa mamma, vår anmärkning], nämligen att 
pappan skulle sitta i rummet bredvid med dörren öppen.” 
- Utredning 4 

 

Det övre citatet skildrar en fader som inte har förstått att barnets mående har påverkats 

negativt under umgänge hos modern. Fadern upplever att han borde ha förstått detta, vilket i 

vår mening talar för att han uttrycker ett misslyckande i att säkerställa sitt barns säkerhet samt 

uppfylla sin plikt som beskyddare. Det undre citatet skildrar en vakande fader som på barnets 

inrådan fullgör sitt ansvar och finns där under det att barnet ska träffa sin mor under umgänge. 

Denna tydligt skildrade beskyddare eller hjälte anser vi kan liknas med det filmskådespelare- 

eller fantasifigur-ideal som Connell benämner som ett hegemoniskt ideal under denna studies 

teoriavsnitt (2015:115). Detta kan enligt Connell förstås som en norm där mannen söker att 

uppfylla ett ideal som är nästintill omöjligt att leva upp till (ibid.). Bergström och Ekström 

menar även att människans jag formas av den subjektsposition som diskursen ställer till 

förfogande (2018:264). En person kan dock iklä sig flera subjektspositioner beroende på den 

diskursiva kontext som målas upp. Genom detta kan personen via sin subjektpositionering 

antingen möjliggöra eller begränsa handlingsmöjligheter (Bergström & Boreús, 2005:312). Vi 

anser att detta teoretiska resonemang går att koppla samman med Hydéns studie där hon 

förklarar hur fäder efter en separation gärna målar upp sig själva som det aktiva subjektet och 

hjältar, medan det faderliga narrativet parallellt reducerar kvinnan till ett objekt med bestämda 

egenskaper (2013:319). Nedan följer två citat i vilka vi hävdar att det går att skönja en diskurs 

som utmålar fadern som den gode beskyddaren medan modern reduceras till ett antagonistiskt 

objekt.  

 

“[Fadern] förklarar för [barnet] att det är svårt för honom att i alla lägen bemöta hennes 
frågor för att han inte vill att [barnet] ska tänka att modern inte säger sanningen. 
[Fadern] förklarar för [barnet] att det är upp till [modern] att tala sanning. [Fadern] och 
[barnet] gör en överenskommelse genom att ta varandra på nästippen och att de båda ska 
tala sanning, så blir det bäst.”  

- Utredning 2 
 
“På nätterna låste han [fadern, vår anmärkning] sovrumsdörren om sig och barnen av 
rädsla för att modern skulle göra någon av dem illa […] Fadern uppger att han försöker 
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hjälpa barnen och att han kämpar för deras framtid.”  
- Utredning 5 

5.3.2 Den hegemoniska maskuliniteten i förändring 
Att be om hjälp kan sammankopplas till genusordningens existens i samhället. Detta 

exemplifieras bland annat av Connell som menar att man kan se en viss genusdifferens i hur 

kvinnor respektive män hanterar att de gått vilse. Den hegemoniska mannen, hävdar Connell, 

frågar inte förbipasserande om direktioner för vägen då detta riskerar blotta hans svagheter 

och på så vis sänka hans maskulina position. Detta till skillnad från kvinnor som snarare 

förväntas att be om hjälp då hjälplöshet snarare är en norm för den kvinnliga genusidentiteten 

(Connell, 2015:29-30). 

 

Vi tolkade studiens empiri som att merparten av fäderna tillhörde kategorin Connell benämner 

som ”delaktiga män” (2015:117). Denna kategori utgörs av män som strävar mot den 

hegemoniska maskulinitetens ideal och på så vis understödjer patriarkatet. Dock kan detta 

anses motstridigt då vi under analysarbetet lade märke till att just hjälpsökande utgjorde en 

betydande faktor inom diskursen om fädernas lämplighet som föräldrar. Hjälpen som fäderna 

eftersökte bestod av att få stöd i vardagen med barnet, ofta av faderns nya kvinnliga partner. 

Vidare eftersökte fäderna hjälp hos socialtjänsten för att stärka samt konstruera sin 

föräldraroll samt hjälp för barnet inom exempelvis skolan. Fäders hjälpsökande yttrar sig 

bland annat i diskursen genom följande citat:   

 

“Fadern verkar mån om att barnen ska få rätt stöd [...] fadern är väldigt engagerad i att 
[barnet] ska få rätt stöd i skolan.”  
- Utredning 5 
 
“Under utredningen har [fadern] visat både självrannsakande- och inlevelseförmåga, och 
försöker anpassa sig själv efter [barnets] behov. [Fadern] har både sökt och tagit emot 
hjälp så han kan hitta nya förhållningssätt vilket talar för en utvecklingspotential och god 
omsorgsförmåga.”  
- Utredning 4 

 
Utifrån analysens andra steg går ovanstående citat att tolka som att diskursen implicit 

uttrycker det som normalt att fäder behöver förändra sig för att kunna fullgöra ett gott 

faderskap. Denna normering skapar en bild av ett naturligt givet faderskap som avvikande. Vi 

finner diskursen om den lämpliga och hjälpsökande fadern intressant. I synnerhet blir denna 

diskurs särskilt intressant när den betraktas i ljuset av Connells teori om hegemonisk 
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maskulinitet. Connell menar att det inom den feminina normen ingår att be om hjälp medan 

detsamma inom den hegemoniska maskuliniteten är att betrakta som ett slags normbrott 

(2015:29-30). Utifrån detta perspektiv kan det alltså förstås som att männen gör avsteg från 

sin strävan mot den hegemoniska maskuliniteten och degraderas inom hierarkin genom att be 

om hjälp. Värt att nämna är även att diskursen om mödrarna sällan belyste om de var 

hjälpsökande. Istället gav diskursen uttryck för att mödrarna inte var hjälpsökande och på så 

vis begick de tvåfaldiga överträdelser av genusnormen. Dels agerade dem inte som en moder 

ska göra eftersom deras föräldraförmåga brast, och dels agerade dem inte såsom en kvinna 

ska göra eftersom de inte bad om hjälp. Återigen gav diskursen alltså uttryck för mödrars 

olämplighet som något onormalt. Vi menar att diskursen om den lämpliga fadern som 

hjälpsökande har en benägenhet till att förstärka idealet om omsorg som en feminiserad 

kvalitet.  

 

Dock menar Connell att den hegemoniska maskuliniteten är föränderlig över tid för att 

patriarkatet ska kunna regenereras (2015:115). Måhända är diskursen om de hjälpsökande 

fäderna ett exempel på detta. På så sätt kan det tolkas att diskursen uttrycker en förväntan på 

fäder att be om hjälp för att kunna uppnå idealet som lämplig omsorgsgivare, och på så sätt 

behålla sin position som delaktiga män i strävan mot det hegemoniska idealet. Som tidigare 

nämnt har Sverige fört en offensiv familjepolitik med bland annat 1970-talets könsneutrala 

föräldraförsäkring för att jämställa fäder och mödrars roll inom familjen (Lundqvist & 

Roman, 2009:106). Vidare har två månader inom föräldraförsäkringen kommit att öronmärkas 

för fäderna (Lundqvist & Roman, 2009:112). Diskursen om lämpliga fäder som hjälpsökande, 

och därmed som feminiserade, kan eventuellt förstås utifrån en politisk aspekt. Måhända har 

Sveriges familjepolitiska reformer banat väg för den hegemoniska maskulinitetens förändring. 

Det är lätt att tolka den hegemoniska maskuliniteten som känslokall och dominant, men vi 

tycker oss urskilja en annan typ av hegemoni i vår empiri. Detta blev särskilt synligt under vår 

analys andra steg då vi kunde se en ambivalens inom diskursens uttryck om huruvida fäders 

hjälpsökande var att framställa som norm eller avvikelse. Mot bakgrund av att Connell hävdar 

att den hegemoniska maskuliniteten är varierande över tid kanske det är just bilden av den 

nya, moderna maskuliniteten som uttrycks i diskursen. Detta menar vi bland annat kan 

exemplifieras i följande citat som dels beskriver ett barns vardagsrutiner med sin fader, samt 

ett annat barns känslomässiga relation till sin fader:  
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“Vid ca 15.45 hämtar fadern [barnet] i skolan och de går hem, äter middag och gör läxor 
vid behov [...] Ibland cyklar de tillsammans. Vid 19.15 tittar de på lilla aktuellt 
tillsammans då [barnet] har ett intresse för omvärlden. Efter detta börjar kvällsrutinen 
som består i att borsta tänderna och läsa godnattsaga. De brukar läsa Bamse, Kalle Anka 
eller ex. faktaböcker om rymden, historia eller dinosaurier. De säger god natt och fadern 
ligger bredvid [barnet] i sin säng, de delar sovrum tills dess att [barnet] somnat.”  
- Utredning 6 

 
“[Barnet] har en kärleksfull relation till fadern [...] [Barnet] rör sig avslappnat, hon ler 
och skrattar, söker ögonkontakt och sitter gärna i hans knä. Fadern uppfattas följsam och 
samspelet ser naturligt ut. Han låter [barnet] få ta egna initiativ och svarar upp mot 
hennes signaler [...] Fadern uppfattas ha förståelse och bemöter henne på ett bekräftande 
och kärleksfullt sätt.”  
- Utredning 2 

 

I ovan nämnda citat menar vi att diskursen om faderskapet uttrycks utifrån feminiserade 

värden vilket vi fann genomgående i samtlig empiri. Dels kan det utläsas i det första citatet att 

fadern ger barnet såväl stabilitet som stimulans och känslomässig närvaro. I det andra citatet 

beskrivs fadern som känslomässigt närvarande, bekräftande och kärleksfull. Dessa är värden 

som ur ett normativt perspektiv tolkas som något kvinnligt (Connell, 2009:15) och därmed 

avviker från den traditionella bilden av hegemonisk maskulinitet. Då diskursen uttrycker 

fäderna som kärleksfulla och närvarande vill vi hävda att bilden av den hegemoniska 

maskuliniteten har förändrats i Sverige. Måhända är detta en frukt av Sveriges historia med en 

offensiv familjepolitik. Utifrån studiens teoretiska referensram tolkar vi det som att den 

hegemoniska mannen idag, kopplat till fadersrollen, innefattar en mjuk maskulinitet som 

utgörs av en förstående, hjälpsökande, reflekterande och känslomässigt närvarande man. 

Detta förstärktes ytterligare under analysprocessens andra steg då vi uppfattade att diskursen 

gav uttryck för att denna typ av maskulinitet motsvarar den samtida, lämpliga fadern. 
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6. Diskussion 
Kapitlet inleds med studiens syfte och frågeställningar. Vi ämnar sedan att besvara våra 

frågeställningar med hjälp av de slutsatser vi kunnat härröra ur denna studies framträdande 

resultat. Vidare vill vi diskutera detta mot bakgrund av tidigare forskning, argumentera för vår 

studies relevans för det sociala arbetet, redogöra för denna studies metod och teori och 

avslutningsvis ge förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

6.1 Framträdande resultat 
Studien syfte var att studera hur faderskap konstrueras i VBU-utredningar. Genom att 

analysera VBU-utredningar där familjerätten anser fadern som bäst lämpad att ansvara för 

barnets omsorg, var intentionen att undersöka hur diskursen om det goda faderskapet kom till 

uttryck. De frågeställningar studien hade för avsikt att besvara var följande: 

• Hur beskrivs faderskapet i utredningarna? 

• Hur beskrivs fäders lämplighet i utredningarna? 

• Vilka egenskaper framställs som mest centrala hos de lämpliga fäderna? 

 

För att besvara studiens första frågeställning fann vi att faderskapet gestaltades som något 

som blir till. Utredningarna skildrade ofta fadern som någon som försöker, som har potential, 

söker hjälp och stöd för att kunna utöva ett gott faderskap. Vidare har fadern i flera 

utredningar brutit med ett kriminellt förflutet för att istället ägna sig åt sina barn. Således 

verkar fadern inte betraktas som någon som behöver vara en lämplig förälder från början, utan 

faderskapet förstås som något som kan växa fram över tid. Att faderskapet skildras som något 

en man kan lära sig blev särskilt tydligt jämte skildringar av moderskapet. Moderskapet 

skildras i kontrast till detta som något oföränderligt, något som en kvinna naturligt anses ha 

från det att hon får ett barn. Vidare fann vi exempel på hur modersrollen också verkar ha en 

viss särställning framför fadersrollen, särskilt när det kommer till frågor om omsorg. Denna 

moderpresumtion kan bland annat urskönjas i vårt resultat genom att fadern tycks ha svårt att 

utmana moderns föräldraroll trots att samtliga mödrar i vår empiri ansågs olämpliga i sitt 

föräldraskap samt att mödrar kan tolkas som att de hänvisar till en underförstådd innebörd 

avseende moderns betydelse för barn. 
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För att besvara studiens andra frågeställning fann vi att det ur empirin gick att skönja hur 

faderns adekvata föräldraförmåga i hög grad grundades ur jämförelser med moderns bristande 

föräldraförmåga. Detta går i vår mening att tolka som att faderns lämplighet sällan stod på 

egna ben, istället verkade sagd lämplighet ofta behöva ställas mot moderns brister för att 

tydliggöras. På så vis avges ur diskursen en dikotom framställning av mödrars respektive 

fäders föräldraförmåga utifrån vad vi, genom vår teoretiska referensram, tolkade som en 

konsekvens av normativa föreställningar kring genus. Vårt resultat kan förstås som att 

diskursen gav uttryck för att mödrar, som något naturligt givet, är den som i första hand ska 

tillgodose barnets omvårdnad. Vi resonerar vidare att när en moder anses avvika från denna 

norm, verkar hennes avvikande kräva utförliga beskrivningar medan faderns lämplighet 

beskrivs mer kortfattat. Detta yttrade sig bland annat i att diskursen gav ingående 

beskrivningar av moderns psykiska ohälsa, men inte benämnde faderns hälsotillstånd, samt att 

diskursen genomgående beskrev på vilket sätt moderns föräldraförmåga var bristande utan att 

explicit ge argument för varför faderns föräldraförmåga var att betrakta som mest lämplig för 

att handha barnets omsorg. 

 

Under analysen framkom även återkommande beskrivningar av vilka egenskaper och drag 

som värderades i linje med ett lämpligt faderskap. Här fann vi bland annat hur fäderna själva 

framställde sig som beskyddare och aktiva subjekt. Detta genom att utse sig själv som 

ansvarig för att säkerställa både barnets och moderns goda livskvalitet, vilket var en tendens 

som återfanns i samtliga nio fall. På så vis kan samtliga män i studiens empiri sägas tillhöra 

Connells kategori av “delaktiga män”, då samtliga gav uttryck för en strävan att agera utefter 

heroiska- eller beskyddar-ideal vilka kan tolkas vara sprungna ur den hegemoniska 

maskuliniteten (2015:117). Dock avger vår empiri parallellt med detta tendenser som kan 

tolkas som att synen på både maskulinitet och faderskap befinner sig under förändring. Detta 

yttrade sig bland annat i diskursen genom att fädernas lämplighet motiverades genom hur 

hjälpsökande fäderna tenderade att vara. Vidare tillskrevs de lämpliga fäderna egenskaper 

som Connell menar primärt förknippas med kvinnor, egenskaper såsom självuppoffring, 

kärleksfullhet och strävsamhet (2009:129).   

 
Socialstyrelsen menar att aktuell lagstiftning inte innehåller några tydliga bestämmelser kring 

vad en VBU-utredning ska innehålla (Socialstyrelsen, 2012:58). Socialstyrelsens handbok 
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påtalar även hur det inte heller kan sägas finnas någon systematiskt konsekvent kunskap som 

tydliggör vad som bör tas med respektive utelämnas samt hur olika skeenden ska bedömas i 

VBU-utredningar (ibid.). Hur en utredning faktiskt ska genomföras, förklaras som ett ansvar 

som åläggs familjerättssekreterare vilka även ska begränsa utredningens innehåll till sådant 

som är relevant för frågans bedömning (Socialstyrelsen, 2012:213). Vi anser att detta är ett 

stort ansvar att lägga på enskilda familjerättssekreterare, särskilt med tanke på de resultat som 

denna studie samt tidigare forskning pekar mot.  

Syftet med denna studie var att studera konstruktionen av faderskap i VBU-utredningar varav 

vår empiri var avgränsad till att endast innefatta utredningar som utgjordes av en lämplig 

fader och en olämplig moder. Vår studies resultat visar trots denna avgränsning på en tydlig 

moderpresumtion bland dessa utredningar. Detta överensstämmer i vår mening med 

Peterssons tretton år gamla studie där hon pekar mot att socialtjänstens utredningar fokuserar 

på moderns föräldraförmåga medan fadern osynliggörs (2006). Vidare ger diskursen i denna 

studie uttryck för omsorg som något förknippat med moderskap. Detta kan sammankopplas 

till Chopras studie som menar att maskuliniteten ofta framställs som endimensionell i 

samhället och att det följaktligen skapar svårigheter i att associera den till omsorg (2001:445). 

Utifrån detta ser vi det som rimligt att tolka att den hegemoniska maskuliniteten befinner sig i 

en förändringsprocess. Plantin, Månsson och Kearney uppmärksammade redan år 2000 att 

faderskapet befann sig i en begynnande förändring, vilket vi menar även är synligt i denna 

studies resultat. De menar att faderskapet fått en ny grogrund i samhället där män förväntas 

vara familjeorienterade och aktiva i sina barns liv (Plantin, Månsson och Kearney, 2000:40). 

Eventuellt är det just detta som yttrar sig i denna studie då vi ser hur fäderna uppvisar 

delaktighet och engagemang i sina barns liv, och på så vis utmanar bilden av den traditionella 

och endimensionella maskuliniteten.  

 

Liksom tidigare nämnt finns det internationellt ett gap mellan vad vi säger oss veta och vad vi 

faktiskt gör avseende befrämjandet av ett jämlikt föräldraskap i samhället (Oliker, 2011). 

Trots den långa historia Sverige har av en inflytelserik jämställdhetspolitik (Lundqvist & 

Roman, 2009:106) visar tidigare forskning hur socialtjänstens förhållningssätt kan sägas leda 

till en form av genusblindhet. Herz hävdar att detta leder till att föräldraskap formuleras 

genus-stereotypt i utredningar (2012:234). Detta menar vi kan tolkas som att Olikers påtalade 

diskrepans mellan vad vi säger oss veta och faktiskt gör, också verkar yttra sig i Sverige. I vår 

mening talar ovanstående för att socialtjänstens objektiva förhållningssätt i sitt arbete inte kan 

anses vara tillräckligt för att hantera genus, vilket i en förlängning kan innebära att 
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föräldraskap inte bedöms utifrån jämlika villkor. Att problematisera hur människan påverkas 

av genus menar vi är av fundamental relevans för det sociala arbetet då genus är ständigt 

närvarande. Vi vill hävda att genus är något som berör alla, och att det därav är av vikt för 

professionen att ständigt våga ifrågasätta, problematisera och diskutera huruvida närvaron av 

genus påverkar det sociala arbetet. 

 

 

6.2 Metod- och teoridiskussion 
Inom den diskursanalytiska skolan räcker det inte med att peka ut vilka mönster som 

framträder i det granskade materialet utan det krävs att forskaren kan visa hur diskursen byggs 

upp, vad diskursen gör och vilka följder tillämpningen av en viss diskurs kan få (Bolander & 

Fejes, 2015:108). Studien har utgått från ett foucaulianskt perspektiv på diskurs vilket är att 

anse som tämligen brett. För att kunna omsätta metoden till ett praktiskt verktyg har vi använt 

oss av en Foucault-inspirerad analysmodell utformad av Bolander och Fejes (2015). Genom 

en tydlig redogörelse för den analysprocess som härlett studiens resultat är vår förhoppning 

att ha gjort klart för läsaren vad som utgör empirins centrala diskurser, hur dessa kommer till 

uttryck samt vilken effekt dessa kan tänkas ha för det sociala arbetets praktik. Vi är medvetna 

om att en annan metodologisk ingång förmodligen skulle givit studien ett annat resultat. 

Under studiens förberedelseprocess hade vi för intention att nyttja Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Genom denna inriktning hade studien fått ett mer utpräglat lingvistiskt fokus 

(Bergström & Boréus, 2005:323). Då studien snarare ville undersöka hur diskursen var 

uppbyggd samt vad som inneslöts respektive uteslöts, förkastade vi Faircloughs kritiska 

inriktning och beslöt oss för att utgå från den foucaulianska skolan. Vi vill vara även vara 

uppriktiga kring att vi som analytiker utgör ett subjekt bland andra inom diskursen, och att 

resultatet ofrånkomligen är färgat av vår förförståelse (Bolander & Fejes, 2015:111). Vi har 

under arbetets gång strävat efter att förhålla oss sakliga samt reflexiva inför materialet. Det 

faktum att vi är två personer som kunnat diskutera och ifrågasätta varandras tolkningar har 

varit en bidragande hjälp i detta. I enlighet med den abduktiva ansatsen har vi även växlat 

mellan data, tidigare forskning och vår teoretiska referensram för att genom dessa finna 

alternativa tolkningar (Bolander & Fejes, 2015:27).  

Efter att studien färdigställts har vi reflekterat över vad en annan metodologisk vinkel hade 

givit studien. Måhända hade studien dragit vinning av att exempelvis utgå från narrativ 
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intervju som metod. På så sätt hade studien tydligare kunnat inrikta sig mot faderskapet och 

fånga fäders egna berättelser om hur de upplever den maskulina omsorgens uttryck. Vi finner 

dock att den diskursiva metoden har varit intressant genom att den givit oss möjlighet att 

granska det som uttrycks implicit i VBU-utredningarna samt undersöka hur språket normerar 

genusbundna föreställningar om föräldraskap. Då diskursanalytisk metod inte strävar efter att 

nå något sanningsanspråk, utan snarare vill studera vilka verklighetsbilder empirin 

producerar, krävs att metod och teori används integrerat (Bolander & Fejes, 2015:111). Vi är 

medvetna om att studiens teoretiska referensram präglat studiens resultat. Med stöd av 

studiens valda teorier kunde vi dock belysa hur föräldraskap, och framförallt faderskap, 

framställdes ur ett genusperspektiv samt hur språket bidrog till denna framställning vilket vi 

menar är förenligt med studiens syfte. Med stöd av diskursteori kunde vi framvisa ytterligare 

dimensioner i vår analys, exempelvis hur språket skapade utestängningsmekanismer. Med 

stöd av genusteori kunde vi belysa hur föräldraskap beskrevs som något bundet till genus och 

genom teorin om hegemonisk maskulinitet kunde vi undersöka hur den omvårdande 

maskuliniteten gestaltades. Vi är dock medvetna om att begreppet ”maskulinitet” kan anses 

problematiskt då begreppet kan tolkas stödja tanken om en dikotomisering av genus vilket 

inte har varit vår avsikt. Vi har gjort en noggrann avvägning inför vårt teorival och menar att 

teorin om hegemonisk maskulinitet samt studiens tal om kvinnor respektive män, varit 

nödvändig utifrån studiens syfte. Vidare har vi, i linje med studiens syfte, specifikt valt 

utredningar där familjerätten ansett att fadern varit lämplig i sitt föräldraskap medan modern 

varit bristande. Därför bör vårt urval, och därmed resultat, betraktas som styrt och kan därmed 

inte anses återspegla populationen i sin helhet. 

 

Vid studiens slutskede reflekterade vi över hur resultatet skulle påverkas av andra teoretiska 

val. Exempelvis hade det varit intressant att analysera studiens empiri utifrån symbolisk 

interaktionism som teori, för att vidare kunna problematisera hur interpersonella förhållande 

använder sig av och påverkas av symboliska innebörder (Månsson, 2013:170). På så sätt hade 

analysen om empirins utsaga om fäders respektive mödrars boendesituation analyserats på ett 

djupare plan. Det hade även varit intressant att addera ett intersektionellt perspektiv i studien 

vilket vi inte upplevde var möjligt med tanke på studiens tidsbegränsning. Måhända hade 

dock det intersektionella perspektivet kunnat medföra en annan förklaring av studiens resultat 

utifrån aspekter såsom etnicitet och klass, istället för genus och hegemonisk maskulinitet.  
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6.3 Förslag till framtida forskning 
Avslutningsvis vill vi presentera förslag på vidare studier inom ämnet. Denna studie har lagt 

fokus på att granska hur faderskap gestaltas i VBU-utredningar. Till följd av att empirin 

uttryckt en stark moderpresumtion har det dock varit svårt att på djupet undersöka 

konstruktionen av faderskapet. Vi vill uppmuntra vidare forskning att studera faderskapet 

ytterligare med tonvikt på hur det moderna faderskapet kommer till uttryck. Då tidigare 

forskning ej kan sägas ha avhandlat mäns faktiska faderskap och omsorg, menar vi på att 

behovet av detta kvarstår. Att inte göra detta kan sannolikt leda till att frågan om en jämlik 

omsorg, fortsätter att reproduceras som en fråga för kvinnor. Eventuellt vore det även 

intressant att studera VBU-utredningar där fäder anses brista i sin föräldraförmåga medan 

modern anses bäst lämpad att handha barnets omsorg. På så sätt kan fältet undersöka om 

fäders bristande föräldraförmåga ges lika stort utrymme som mödrars. Vidare skulle forskning 

kunna synliggöra huruvida detta är en genusbunden tendens, eller om den starka 

moderscentreringen i vår empiri snarare går att förklara som ett uttryck för att socialtjänstens 

utredningar i hög utsträckning präglas av ett problemfokus. Förslagsvis hade det även varit 

intressant om vidare forskning utgått från en enkätbaserad studie där fäder själva fick besvara 

frågor kring faderskap, maskulinitet och omsorg. Vi menar att en kvantitativ studie i större 

skala om maskulinitet och omsorg även hade varit forskningsfältet till gagn, då resultatet 

förhoppningsvis även skulle kunna generaliseras till populationen i stort. Med stöd av en 

kvantitativ studie, som ett komplement till den tidigare kvalitativa forskningen, skulle 

forskningsfältet ytterligare kunna belysa hur den maskulina omsorgen kommer till uttryck och 

på så vis utgöra en viktig del i främjandet av ett jämlikt föräldraskap.  
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